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PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DE LOCALS MUNICIPALS 
 

Article 1. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.b, ambdós de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre,  reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la 
utilització de locals municipals, que s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex i que es regirà per 
aquesta ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de locals municipals. 
 
Als efectes del que preveu aquest article, l’Ajuntament determinarà els locals que podran ésser utilitzats per 
les persones o entitats interessades. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança les persones o entitats que utilitzin 
els locals municipals relacionats en l’annex de tarifes de la present ordenança. 
 
Article 4. Responsables 
 
Es consideraran responsables les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38, 39 i 40 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança es calcularà d’acord amb els conceptes i els 
imports que es determinen en els epígrafs corresponents de la tarifa que es conté en l’annex de l’ordenança. 
 
2. Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l’annex. 
 
Article 6. Normes de Gestió 
 
1. Qualsevol utilització dels locals relacionats en l’annex de tarifes requerirà la prèvia autorització municipal. 
A aquests efectes, les persones o entitats interessades, presentaran sol·licitud a l’Ajuntament, indicant: 
 

- Nom de la persona o entitat sol·licitant, amb indicació del domicili i del DNI o NIF, i nom del representant, 
quan es tracti d’entitats o persones jurídiques. 
 
- Dia, més i horari d’utilització previst. 
 
- Sala o local que es pretén utilitzar. 
 
- Motius de la sol·licitud. En quant a aquest aspecte, l’Ajuntament considerarà prioritaris els motius que 
prevegin finalitats culturals o educatives. 
 
- Persones responsables de la bona utilització del local. Se n’indicaran dos com a mínim. 

 
2. Les quotes exigibles per la utilització prevista en la present ordenança es liquidaran per cada sol·licitud 
presentada, encara que en la mateixa es demani autorització per utilitzar el local en qüestió durant un període 
de temps de més d’un dia, sempre i quant i hagi una unitat d’objecte en els motius indicats. 
 



Ordenances Fiscals  
Any 1998 

 

Preu públic per utilització de locals municipals Pàg. 2/2 

En cas contrari, es liquidarà el preu públic en base als dies reals d’utilització del local. 
 
3. a. Prèviament a la presentació de la sol·licitud corresponent, les persones o entitats  interessades hauran 
de realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 7.2 següent. 
 
b. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import 
ingressat. 
 
4. L’autorització per a utilitzar els locals municipals, comporta l’obligació de conservar-los en idèntiques 
condicions a com s’han entregat per part de l’Ajuntament. Del compliment d’aquest precepte en seran 
responsables les persones indicades com a tals en la sol·licitud presentada. 
 
5. Independentment del que s’ha previst en els punts 1, 2 i 3 del present article, l’Ajuntament d’Ulldecona 
establirà un conveni amb el Patronat administrador de “La Passió d’Ulldecona”, en el qual s’haurà de 
determinar la quantitat anual a liquidar en concepte d’aquest preu públic, per la utilització del local del Teatre 
municipal, i el règim d’utilització del mateix. 
 
Article 7. Obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar 
l’autorització corresponent. 
 
2. a. El pagament del preu públic es realitzarà per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís 
l’Ajuntament, però sempre abans de retirar el justificant d’autorització corresponent. 
 
b. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa en l’article 47.1 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre,  i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi l’autorització municipal. 
 
Article 8. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
1. Estaran exemptes del pagament del preu públic les utilitzacions dels locals per a organitzar o celebrar actes 
culturals gratuïts. 
 
2. També estarà exempta del pagament del preu públic, la utilització de locals municipals per a celebrar-hi 
actes culturals no gratuïts, en l’organització dels quals hi intervingui, total o parcialment, l’Ajuntament 
d’Ulldecona. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions, s’estarà al que determinin la Llei General Tributària i altres disposicions 
legals que la desenvolupin i complementin. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En tot allò que no s’hagi previst en aquesta ordenança, s’estarà al que preveu la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre,  reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació 
i altres disposicions normatives reguladores de la matèria, que siguin aplicables. 


