
 
 
 
 
Ajuntament de Sallent 
Ordenances Fiscals  

Ordenança fiscal núm. 6 
 

TAXES PER SERVEIS GENERALS 
 
 
Article 1.- Disposició general 
  
A l’empara del previst als articles 57 i 20  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 taxes per la 
prestació de serveis generals. 
 
Article 2.- Fet  imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança  la prestació dels 
serveis o la realització d’activitats administratives de competència  local que es refereixin, 
afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu, en els supòsits següents: 
 
Visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, parcs zoològics i 
altres centres o llocs anàlegs. 
Utilització d’instal·lacions municipals, altres espais públics i recursos humans complementaris. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 
serveis o activitats municipals, referides a l’article 2n. 
 
Article 4.- Tarifes 
 
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en el quadre de tarifes annex a aquesta 
Ordenança. 
 
L’obligació de pagament neix des que es realitzi qualsevol dels serveis especificats en l’annex 
corresponent. 
 
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de presentar al qui estigui obligat a realitzar-lo 
el rebut o entrada corresponent. 
 
Article 5.- Normes de gestió 
 
Els interessats en que se’ls presti algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran 
de presentar en les dependències municipals corresponents una sol·licitud on s’expressi el 
servei  en  qüestió, que demanen. 
 
Article 6.- Data d’aprovació i vigència 
 



 
 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a Sallent, el 
20 de desembre de 2022, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2023 i continuarà 
vigent mentre no se n 'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
                              
ANNEX DE TARIFES. Taxa per visites a museus , exposicions, biblioteques, monuments 
històrics o artístics , parcs zoològics i altres centres o llocs anàlegs i utilització 
d’aquests espais.  
 
EPÍGRAF I.- CASA MUSEU TORRES AMAT, POBLAT IBÈRIC DEL COGULLÓ, 
AIGUAMOLLS DE LA CORBATERA, CENTRE DE VISITANTS MEMÒRIA DE L’AIGUA I  
ESPAIS TURÍSTICS EN GENERAL 
 
I.1) VISITES GUIADES- (Inclou 1 entrada +guia- 1 HORA DE DURADA) 
 
a.- Escoles i instituts de Sallent i Cabrianes: gratuït (màxim 3  dies de visita per centre i any 
escolar) 
 
b.- Escoles i Instituts de fora de Sallent i Cabrianes: 3,00€ per persona i visita (professors 
gratuïts), amb un mínim de 60€ per visita. 
 
c.- Grups en general (no escolars, agències, empreses, famílies,...): 4,00€ per persona i visita, 
amb un mínim de 60€ per visita. 
 
c.1 Bonificacions i exempcions (en tot cas hi ha un mínim de 60€ per visita): 

- 50% de reducció de la tarifa per persones: residents de Sallent, majors de 65 
anys, menors de 12 anys, aturats o famílies nombroses 
-100% de reducció de la tarifa en jornades de portes obertes, o altres jornades 
especials en que l’Ajuntament fixi l’entrada i visita guiada gratuïta 

 
d.- DOSSIER DIDÀCTIC: 1,00 € per dossier  
 
II.1) UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’ESPAIS: CASA TORRES / POBLAT IBÈRIC DEL COGULLÓ 
/ CENTRE DE VISITANTS (amb un màxim 4 hores seguides matí o tarda) per a celebració de 
casaments, sessions fotogràfiques, o de vídeo, filmacions, concerts, cursets, xerrades...) a 
entitats o associacions, empreses o persones físiques......................................................300,00€ 
 
 Bonificacions i exempcions a la utilització privativa d’espais: 

- 30% de reducció de la tarifa per persones físiques o jurídiques residents o 
domiciliades a Sallent. 
-100% de reducció de la tarifa per entitats o associacions de Sallent si l’acte és 
gratuït 

 
Fiança per utilització privativa d’espais: 
En tots els casos caldrà dipositar una fiança de 250,00 Euros, excepte per les entitats o 
associacions de Sallent degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions del municipi, 
i prèvia signatura d’un document de responsabilitat. 
 



 
 
 
 
EPÍGRAF II.- SALA DE CULTURA, SALA VILÀ VALENTÍ, CENTRE DE CULTURA JOAN 
PUIG I ELIAS, LA TURBINA, LA KSETA, SALA CONTRAMESTRES i AUDITORI ESCOLA 
DE MÚSICA  
 
II.1) UTILITZACIÓ PER CONFERÈNCIES, CURSETS O ALTRES USOS, PRÈVIA 
ACCEPTACIÓ DE LES NORMES D’ÚS: 
 - Per entitats culturals, associacions o particulars 
   sense ànim de lucre del municipi i de fora..................................................Gratuït 
 - Per altres entitats, associacions, empreses o particulars 
   amb ànim de lucre 1/2 jornada, contractacions esporàdiques.........................60€  
 -Per altres entitats, associacions, empreses o particulars amb ànim  
               de lucre, per activitats o cursets de durada determinada.............15% Ingressos  
 
FIANÇA:  125€ excepte les Entitats o Associacions, degudament inscrites al Registre d´Entitats 
i Associacions del Municipi , estaran exemptes d´aquesta fiança, prèvia signatura d´un 
document de responsabilitat.  
 
II.2) UTILITZACIÓ PER EXPOSICIONS: 
 - Per entitats culturals, associacions o particulars  
   sense ànim de lucre del municipi i de fora...................................................Gratuït 
 - Per altres entitats, associacions, empreses o particulars 
                 amb ànim de lucre ............................................................................30€/1er dia 
 ...................................................................................................6€/ dies successius 
 
FIANÇA:  125€ excepte les Entitats o Associacions, degudament inscrites al Registre d´Entitats 
i Associacions del Municipi , estaran exemptes d´aquesta fiança, prèvia signatura d´un 
document de responsabilitat. 
 
EPÍGRAF III.-  CENTRE PARROQUIAL DE CABRIANES.  
 
III.1) UTILITZACIÓ DEL CENTRE : 
 
a) Per entitats , associacions o centres educatius sense ànim de lucre del municipi: gratuït 
 
b) Per altres entitats, associacions, empreses amb ànim de lucre i sense ànim de lucre de fora 
del Municipi i particulars que realitzin activitats amb caràcter regular i que siguin en benefici dels 
ciutadans del municipi : 100e/anuals 
 
c) Per altres entitats, associacions, empreses amb ànim de lucre i sense ànim de lucre de fora 
del municipi i particulars 

 
c.1  Si es cobra entrada : un 30% dels ingressos. 
 
c.2   Si no es cobra entrada: 100€ / hora. 

 
En ambdós casos (a, b i c) fiança de fins a 500 € , segons resolució de l’òrgan gestor. 



 
 

 
EPÍGRAF IV.- SERVEIS PER LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS DETALLATS EN ELS 
ANTERIORS EPÍGRAFS 
 
Per serveis de consergeria, per a qualsevol acte, event o celebració, amb un mínim de 2 hores 
 

1. Dia laborable..................................................................................................15,00€/hora 
2. Cap de setmana.............................................................................................25,00€/hora 
3. Nits (a partir de les 22:00)..............................................................................25,00€/hora 

 
Aquests serveis seran obligatoris a la Casa Torres Amat, i a la resta d’instal·lacions o espais 
segons resolució de l’òrgan gestor. 
EPÍGRAF V. - UTILITZACIÓ   INSTAL·LACIONS ESCOLA TORRES AMAT PER ÚS 
SOCIAL d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d´autonomia dels Centres 
Educatius  
 

1. Per Serveis de Consergeria dia laborable                                       15,00 €/hora 
2. Per serveis de Consergeria cap de setmana                                   25,00 €/hora 
3. Neteja de l´espai utilitzat    (*)                                 Pressupost en funció activitat 
4. Calefacció i  llum                (*)                                 Pressupost en funció activitat 

 
(*) Les entitats i associacions del municipi, estaran exemptes de pagament prèvia 
signatura  d’un document de responsabilitat 
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