ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ
DEL LOCAL SOCIAL
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb l’establert en els articles 2, 41 i 127 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix un preu públic per a la utilització del local
social per a la celebració d’actes varis, que es regirà per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual atenen a l’establert en els articles 41 a 47 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien del servei d’utilització
del local social, per a la celebració de qualsevol tipus d’acte susceptible de la seva
utilització.

ARTICLE 3. Exempcions i bonificacions
Restaran exempts del pagament d’aquest preu públic tots els veïns empadronats en el
terme municipal de Llobera que sol·licitin la utilització del local per a la realització
d’actes varis.

ARTICLE 4. Quantia
El preu establert es de 20 € / hora.

ARTICLE 5. Obligació de pagament
L’obligació del pagament del preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei
o la realització de l’activitat, si bé es podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o
parcial.

ARTICLE 6. Procediment de Constrenyiment
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 6 d’octubre entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a
partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu text, romanent en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.

