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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL LLOGUER D’ELEMENTS DE TITULARITAT 

MUNICIPAL 

 

  

 

Article 1.- Concepte  

 

D’acord amb allò previst per l’article 57 en relació amb l’article 20 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes locals, s’estableix la taxa per regular el lloguer i la prestació de taules, 

taulons, cadires i cavallets i altres elements de titularitat municipal, que es 

determinen a la tarifa de l’article 4 d’aquesta Ordenança.  

 

 

Article 2.- Fet imposable  

 

Constitueix el fet imposable de la taxa el lloguer o la prestació, per una activitat 

privativa o aprofitament particular, d’un o més elements de titularitat pública 

municipal com les contingudes a l’article 1, i altres elements, per extensió 

d’activitat.  

 

Així mateix, es grava l’ús de la sala de sessions de l’Ajuntament, ubicada a la 

primera planta.  

 

 

Article 3.- Subjectes passius  

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les 

entitats i associacions a favor de les quals s’autoritzi el lloguer o prestació de 

material de titularitat pública municipal i/o de la sala de sessions.  

 

Per raons d’interès públic, l’Ajuntament podrà eximir del pagament de la taxa, 

sense perjudici del deure de retornar allò cedit o llogat a l’Ajuntament o, de la 

reposició del material a la situació originària.  

 

 

Article 4.- Quantia  

 

Les tarifes de la taxa són les següents :  

a. Lloguer de taules o taulons : 0,40€ /taula o tauló/dia  

b. Lloguer de cadira : 0,20€/unitat/dia  

c. Lloguer de cavallets : 0,10€/unitat/dia  

d. Lloguer de la sala de sessions de l’Ajuntament per a la celebració de casaments :  

 

En horari d’oficina 50€/dia  

Fora de l’horari d’oficina 100€/dia  
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Fiança .- Es dipositarà una fiança del 10% del valor d’allò cedit, que serà retornada 

un cop tornats els elements llogats/cedits i confirmat que no han sofert 

desperfectes.  

 

 

Article 5.- Bonificacions i Exempcions  

 

Estaran exemptes de liquidar la taxa pel lloguer o prestació de taules, taulons, 

cadires i/o cavallets les persones físiques o jurídiques empadronades o domiciliades 

a Montesquiu amb una antelació mínima de sis mesos, les entitats associatives de 

Montesquiu i les Administracions Locals.  

També estaran exemptes de liquidar la taxa per la prestació o lloguer de la sala de 

sessions de l’Ajuntament les persones que estiguin empadronades a Montesquiu 

amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de sol·licitud d’utilització de la sala, 

als seus descendents fins al segon grau i als veïns de Montesquiu de segona 

residència.  

 

En el cas de casaments , aquest requisit s’exigirà únicament d’un dels contraents.  

 

 

Article 6.- Liquidació de la taxa  

La taxa que s’estableix amb aquesta Ordenança es liquidarà a l’Ajuntament, en el 

moment de retirar el material de préstec o lloguer i, en el cas d’utilització de la 

sala, en el moment de rebre l’autorització.  

 

 

Article 7.- Obligació al pagament  

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el 

moment de sol·licitar el préstec o lloguer.  

 

 

Article 8.-Normes de gestió  

Les sol·licituds de préstec o lloguer es faran per escrit adreçat a l’Ajuntament, amb 

una antelació mínima de set dies.  

 

Un cop notificada l’autorització, el material es retirarà de l’Ajuntament en horari 

d’oficina.  

 

Les autoritzacions no es podran cedir a persones o entitats diferents.  

 

El lloguer de la sala de sessions haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima 

d’un mes.  
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Disposició Final  

 

Aquesta Ordenança va ser aprovada pel Ple de data 30/10/2012. Serà vigent 

mentre no se n’acordi la seva derogació i, en cas de modificació parcial, els articles 

no modificats restaran vigents.  

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 

dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província. 


