
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER AL LLOGUER DE 
TAULES I CADIRES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 

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 al lloguer de taules i 
cadires propietat de l’Ajuntament, 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 
de les taules i de les cadires propietat de l’Ajuntament, que no s’utilitzin dins les 
dependències municipals. 
 
 

ARTICLE 3. Exempcions i bonificacions  

 
Restaran exempts del pagament d’aquest preu públic les persones que utilitzin les 
taules i cadires a les dependències municipals. 
 
 

ARTICLE 4. Quantia 

 
El preu públic establert per al lloguer de les cadires és de 0,10 € per cadira i dia 
per als habitants empadronats al municipi de Llobera, i per a la resta d’habitants és 
de 0,21 €. No s’estableix cap quantia per al lloguer de taules perquè aquestes no 
podran sortir de les dependències municipals.  

 
 

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 Constrenyimemt 

 
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 3 de novembre de 2008 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. 
 


