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ORDENANÇA 59 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 59 
 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA 

 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 2.1,e) i el 127 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la prestació dels serveis de la Banda Municipal de Música, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 

 
Article 2 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis de la Banda Municipal de 
Música que es regulen en aquesta ordenança. 
 
Article 3 
Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic els que sol·licitin la prestació de serveis de la Banda 
Municipal de Música.. 
 
Article 4 
Tarifes 
 
A- Dins del terme municipal..................................................................... 240 euros/hora 
B- Desplaçaments fora del terme municipal ........................................... 240 euros/ hora 
                                                                                                                  +0,76 euros/km. 

 
Article 5 
Exempcions 
 
Estaran exempts de pagament del preu públic establer en aquesta Ordenança l’Ajuntament 
de Teià, així com les entitats registrades en el registre general d’entitats de l’Ajuntament de 
Teià. 
  
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 
 
La gestió i cobrament del preu públic establert en aquesta ordenança es durà a terme per 
l’Ajuntament de Teià, pel Servei de Recaptació. Es farà una paga i senyal 7 dies abans de 
l’actuació del 50% de l’import. 
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La prestació dels serveis de la Banda Municipal de Música s’hauran de sol·licitar com a mínim 
un mes abans de la data de l’actuació. 
 
El pagament del preu es podrà fer mitjançant transferència bancària. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2017, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener 
del 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 
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