24 – PREU PÚBLIC PER SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG MUNICIPAL
2018

Article 1r.- Concepte
1.- De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu
públic per la prestació de serveis d'hostaleria a l'Alberg Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança.
2.- L'ús de l'Alberg sempre haurà de ser promogut per entitat registrades de la Vila, o bé sol·licitat per a
la seva aprovació, si procedeix, pel servei al que està adscrit a propostes de grups organitzats i referent a
les activitats que constitueixen els objectius pels que s'ha constituït el mateix.
Article 2n.- Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix des del moment en que es sol·licita la inscripció per la utilització del servei o des
que realment es beneficia dels serveis als que es refereix la present ordenança.
Article 3r.- Obligat al pagament
Estan obligades al pagament d'aquest Preu públic, les persones que sol·liciten la prestació del servei o de les
beneficiades pel mateix.
Article 4t.- Quantia
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:
B. Imposable

10% IVA

Estada promoguda per entitats registrades a la Vila:
Allotjament, per persona i nit (un mínim de 10 persones).... ....

12,00€

1,2€

13,20€

b) Estada promoguda per altres entitats i/o particulars:
Allotjament, per persona i nit (un mínim de 10 persones).... ....

13,70€

1,37€

15,07€

a)

Total

Les persones que facin estada a l’alberg tindran dret a utilitzar el menjador, l’equipament del menjador i
els estris de la barra (excepte la cafetera industrial).
La utilització del menjador per altres persones que no facin estada a l’alberg, encara que siguin del
mateix grup, generarà el cobrament de la taxa per utilització del menjador.
c)

Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari habitual (dilluns a
divendres de 8 a 20.30 hores):

. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per acte o sessió ........
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, per acte o
sessió ...................................................................................................

0,00€

0,00€

0,00 €

186,82€

18,68€

205,50€

Neteja especial del menjador (sempre que la utilització sigui per àpats o celebracions)
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre................................................... 20,30€

2,03€

22,33€
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. entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca .................................... 50,80€

5,08€

55,88€

0,10€

1,12€

Lloguer d’estris de menjador, per persona i dia
. Per persona (plats, coberts, got) .................................................................. 1,02€

d) Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari no habitual (de
20.30 a 24 hores) (dissabtes, diumenges o festius intersetmanals):
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per acte o sessió ........
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, per acte o
sessió ...................................................................................................

64,49€

6,45€

70,94€

214,94€

21,49€

236,43€

Neteja especial del menjador (sempre que la utilització sigui per àpats o celebracions)
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................................ 45,72€

4,57€

50,29€

. entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca................................... 80,67€

8,07€

88,74€

Lloguer d’estris de menjador, per persona i dia
. Per persona (plats, coberts, got) .................................................................. 1,02€

0,10€

1,12€

Article 5è.- Gestió
L'Administració expedirà amb caràcter previ a l'ocupació el document cobrador per import de la tarifa, tenint
els subjectes passius que ingressar l'esmentada quota amb caràcter previ a l'ocupació i acreditar el seu
pagament en el moment de presentar-se el primer dia de l'ocupació.
Les persones que facin estada a l’Alberg Municipal s’hauran de registrar abans de les 20:00 hores i la
sortida es farà a les 12:00 hores. A partir de les 12:00 es cobrarà una altra estada.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i,
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en
sessió celebrada el dia 12 de desembre 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 27 de desembre de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pere Regull i Riba
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