ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER A
LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS

DE LA MASIA CABANYES

1. CONCEPTE
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article 152
del mateix text legal, s’estableix el preu públic per a la utilització dels espais i dels equips de
la Masia Cabanyes.
2. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que facin ús dels espais,
equips i instal·lacions de la Masia Cabanyes.
3. PREUS PÚBLICS, NÚM. 1
Els imports s’aplicaran en funció de les categories d’usuaris i del tipus d’espai:
Categories d’usuaris:
S'estableixen tres categories d'usuaris per als actes culturals i socials:
A)
Actes generats per entitats sense ànim de lucre de la Comarca del Garraf
B)
Actes generats per entitats sense ànim de lucre no pertanyent a la categoria
anterior.
C)
Actes generats per empreses i persones a títol personal.
Sala de les Voles (planta baixa)
CATEGORIA
A*
B*
C

Esdev. Dia sencer
76,50 €
153,00 €
1.222,32 €

Esdev. Mig dia
76,50 €
153,00 €
631,96 €

*Taxa que s’incrementarà amb el preu de neteja i de serveis tècnics corresponents
Sala de les Voltes i Jardins (planta baixa)
CATEGORIA
Esdev. Dia sencer
A*
76,50 €
B*
153,00 €
C
1.528,16 €

Esdev. Mig dia
76,50 €
153,00 €
753,17 €

*Taxa que s’incrementarà amb el preu de neteja i de serveis tècnics corresponents
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Galeria porticada i Jardins (planta noble i planta baixa)
CATEGORIA
Esdev. Dia sencer
A*
76,50 €
B*
153,00 €
C
1.504,18 €

Esdev. Mig dia
76,50 €
153,00 €
742,07 €

*Taxa que s’incrementarà amb el preu de neteja i de serveis tècnics corresponents
*Preus serveis de neteja i serveis tècnics complementaris de les categories A i B:
- Servei de neteja:
29,04 + IVA (hora)
- Servei tècnic i consergeria:
27,00€ + IVA (hora)
Notes i suplements en els preus
A tots els preus especificats se’ls haurà de sumar l’IVA legalment establert.
Documentació implícita:
1. Protocol – contracte de lloguer d’espais de la Masia Cabanyes
2. Condicions per a la cessió d’espais de la Masia Cabanyes per a empreses i particulars
3. Normativa d’ús dels espais de càtering.
4. PREUS PÚBLICS, NÚM. 2
Preus de filmacions i fotografies:
CONCEPTE

Euros

Filmació (hora)

207,00 €

Fotografies objecte (màx. 5 vegades)

28,00€

Fotografies (hora)

84,00 €

Notes i suplements en els preus
A tots els preus especificats se’ls haurà de sumar l’IVA legalment establert.
5. COBRAMENT
El Consell Comarcal del Garraf podrà establir convenis amb usuaris determinats quan les
circumstàncies o la tipologia de l’usuari així ho aconsellin.
Formes de pagament
- Per confirmar la reserva, l’usuari haurà de d’efectuar un pagament corresponent al
30% de l’import total del lloguer (+IVA), en concepte de bestreta, sense el qual no
existirà cap compromís de reserva d’espai.
- Dues setmanes (15 dies) abans de la realització de l’acte s’haurà d’abonar el 70%
restant (+IVA).
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* Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària a un dels següents
comptes corrents:
ES46 – 0182 – 6035 – 4102 – 0161 – 8556, de BBVVA
ES84 - 2100 – 1906 – 8102 – 0000 - 2260, de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
ES72 - 0081 – 1611 – 0700 – 0110 - 8820, de Banc Sabadell
6. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Vilanova i la Geltrú, desembre de 2019
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