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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CESSIÓ D'ESPAIS 
MUNICIPALS 

 
DISPOSICIÓ GENERAL 
ARTICLE 1. De conformitat amb el que determina l'article 127, en relació amb l'article 41, 
ambdós 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, este Ajuntament, a proposta de la Regidoria de Cultura, 
establix els preus públics per la cessió de les instal·lacions del Teatre Auditori, així com de 
l'Auditori del Centre Social municipal. 
 
OBJECTE DEL PREU PÚBLIC 
ARTICLE 2. Constituïx l'objecte del preu públic, la cessió d'ús per mitjà de contraprestació 
econòmica de les instal·lacions municipals descrites en l'article anterior. 
 
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
ARTICLE 3. L'obligació de pagament sorgix amb la sol·licitud per a la utilització de les 
instal·lacions del Teatre Auditori o de l'Auditori del Centre Social municipal. El pagament 
s'efectuarà íntegrament en el moment de sol·licitar la utilització. 
En el cas que esta no es realitzara per causa no imputable a l'Ajuntament, la persona sol·licitant 
no tindrà dret al reintegrament de cap quantitat. 
 
NO SUBJECCIÓ AL PAGAMENT 
ARTICLE 4. Els actes de caràcter social, cultural o educatiu, organitzats per entitats amb seu 
social a la Vila Joiosa no es trobaran subjectes al pagament. 
 
Les entitats amb seu a la Vila Joiosa que realitzen activitats diferents de les mencionades en el 
paràgraf anterior podran obtindre una bonificació del 35 % sobre el preu assenyalat en la tarifa, 
amb la sol·licitud prèvia d’esta, que serà concedida per acord de la Junta de Govern a proposta 
de la Regidoria delegada de Cultura. 
 
Excepcionalment, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Cultura, podrà cedir 
gratuïtament les instal·lacions objecte de la present Ordenança per a aquelles activitats 
directament relacionades amb el foment i la difusió de la cultura en el municipi. 
 
TARIFES 
ARTICLE 5. El preu de la cessió resulta ser: 
 

Cessió Teatre Auditori de la Vila Joiosa: 2.015 € (IVA excl.) per jornada o fracció. 
Cessió Auditori Centre Social: 201 € (IVA excl.) per jornada o fracció. 

 
ARTICLE 6. A fi de garantir la utilització correcta de les sales, s'establix l'obligació de constituir 
prèviament en la Tresoreria municipal les següents fiances en metàl·lic: 
 

Cessió Teatre Auditori de la Vila Joiosa: 600 €. 
Cessió Auditori Centre Social: 100 €. 

 
L'esmentada fiança serà objecte de devolució, amb un informe previ pel Departament de 
Cultura sobre la inexistència de danys en les instal·lacions cedides. En cas contrari, serà 
objecte de la seua confiscació prèvia incoació del corresponent procediment. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança entrarà en vigor i començarà aplicar-se a partir de l'endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
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