AJUNTAMENT DE SALLENT
Ajuntament de Sallent
Ordenances Fiscals

Ordenança Fiscal núm.36
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
D’ESPAIS I/O ENTRADA AL RECINTE DE L’ESPAI CULTURAL DE SALLENT.
Article 1.- Fonamental legal.
A l’empara del que es preveu als articles 58 i 20.4 o) de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’espais de
l’equipament cultural i teatral de Sallent, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable.
Construeix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels espais al recinte de
l’equipament.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la utilització privativa d’espais al recinte de l’espai cultural de
Sallent quan s’hi realitzin activitats.
Article 4.- Responsables.
1.

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques.

2.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els temes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, expressades en
euros:
a)

Per la utilització privativa de l’espai cultural:

SALA 1 ( SALA GRAN)
●
Entitats i associacions, centres escolars reglats que
fomentin l’ensenyament de les arts escèniques,
entitats, institucions públiques persones privades, o empreses
privades que realitzin activitats culturals
gratuïtes i obertes a la població, per dia.
●
Empreses privades, per dia
●
Fiança

500€

1.000€
200€
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SALA 2 ( SALA PETITA 1r pis )
● Actes gratuïts realitzats per les entitats del municipi o no però que
siguin d’interès general i oberts a tota la població, per dia.
● Actes amb cobrament d’entrada realitzats per entitats del poble.
● Actes amb cobrament d’entrada realitzats per entitats de fora del
municipi.
● Fiança

b)

0€
0€
125€
100€

Per la prestació de serveis de l’espai cultural.

Neteja de les instal·lacions: Si l’acte realitzat requereix un extra de neteja respecte el
manteniment habitual de Fàbrica Vella, es contemplarà la possibilitat d’afegir aquesta taxa a
la del lloguer de la sala................................................................................................12€/hora
Sonorització, il·luminació i condicionaments tècnics.
L’Ajuntament de Sallent posarà un o dos tècnic/auxiliar especialitzat en els actes o activitats
que necessitin ser sonoritzades, il·luminades o requereixin condicionaments tècnics de la
sala. En el cas que es necessitin més tècnics, o materials dels quals no disposa l’equipament
aquests aniran a càrrec dels sol·licitants de l’espai. Els tècnics/auxiliars que els sol·licitants
contractin, han de ser coneixedors de les instal·lacions i equipaments tècnics de l’espai
cultural Fàbrica Vella.
Cal que Fàbrica Vella estigui atès durant l’ús de l’espai pel personal adient i suficient. El
criteri d’idoneïtat i suficiència del personal s’establirà de mutu acord entre els responsables
de l’equipament i els organitzadors de l’acte. Hi haurà sempre una persona responsable de
Fàbrica Vella. L’entitat sol·licitant està obligada a designar també un responsable de
l’activitat
El pagament de la tarifa de la sala 1, inclou:
▪

Ús de la sala

▪

Els vestuaris amb les seves dutxes

▪

Els lavabos

▪

L’equipament tècnic pactat a la carta de cessió de l’espai

▪

Aire condicionat o calefacció

▪

Equipament d’il·luminació, de so i audiovisual i el consum d’energia
elèctrica.
L’ús de la sala serà de com a màxim 8 hores diàries

▪

El pagament de la tarifa de la sala 2, inclou:
▪

Ús de la sala

AJUNTAMENT DE SALLENT
▪

Els lavabos

▪

L’equipament tècnic pactat a la carta de cessió de l’espai

▪

Aire condicionat o calefacció

▪

Equipament d’il·luminació, de so i audiovisual i el consum d’energia
elèctrica.
L’ús de la sala serà de com a màxim 8 hores diàries

▪

La possibilitat de poder disposar de la taquilla, el bar o altres espais del Fàbrica Vella,
caldrà especificar-la a la instància, i es pactaran mútuament les condicions amb els
sol·licitants.
Article 6.- Beneficis fiscals.
1.- Les bonificacions sobre la taxa d’utilització privativa de l’Espai cultural Fàbrica Vella de

Sallent de la SALA 1 ( SALA GRAN) s’autoritzaran en funció del tipus d’usuari que sol·licita la
sala:
Categories d’usuari:
A. Entitats municipals: Ràdio Sallent, Escola pública Torres Amat, Escola municipal de
música, Residència Sant Bernat
B. Coorgonitzadors d’activitats amb l’Ajuntament de Sallent, o als quals se’ls hi doni
suport, sigui a través d’un D.O.* ( espectacle de Denominació d’Orígen) o a través d’un
encàrrec. Poden ser entitats o persones físiques.
C. Entitats sense ànim de lucre que organitzin un acte benèfic o solidari
D. Entitats sense ànim de lucre registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, centres
d’ensenyament
públics
i
concertats.
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E. Escoles privades de Sallent relacionades amb el món de la cultura ( arts escèniques,
música, dansa...)
F. Usuaris no pertanyents a les categories anteriors

Categoria d’usuari

Bonificació

Tarifa

A. Entitats municipals: Ràdio Sallent, Escola
pública Torres Amat, Escola municipal de
música, Residència Sant Bernat

100%

0€

B. Coorgonitzadors d’activitats amb
l’Ajuntament de Sallent, o als quals se’ls hi doni
suport, sigui a través d’un D.O.* ( espectacle de
Denominació d’Orígen) o a través d’un encàrrec.
Poden ser entitats o persones físiques.

100%

0€

C. Entitats sense ànim de lucre que
organitzin un acte benèfic o solidari

100%

0€

100% les dues
primeres vegades, a
partir de la tercera
vegada, caldrà pagar
la taxa assignada

0€

D.
Entitats sense ànim de lucre registrades
al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, centres
d’ensenyament públics i concertats.
E. Escoles privades de Sallent relacionades amb
el món de la cultura ( arts escèniques, música,
dansa...)
F. Usuaris no pertanyents a les categories
anteriors

100% la primera
vegada o bé si l’acte és
gratuït
0%

Tots els usuaris excepte els de la categoria F han de fer constar en el seu material
divulgatiu el logotip de l’Ajuntament de Sallent, com a col·laborador de l’activitat.
*Les D.O. són produccions artístiques, realitzades, protagonitzades i/o produïdes per
entitats del municipi, per sallentins o sallentines o impulsades des del propi Ajuntament.
L’etiqueta “ D.O” identificarà aquells espectacles originaris del nostre territori on la qualitat o
característica del qual són un factor important pel seu valor afegit i per contribuir a generar
riquesa local.
2.- L’Ajuntament de Sallent podrà establir convenis més amplis i de condicions especials
amb determinats llogaters quan, per activitats o propostes excepcionals, es consideri
necessari per l’interès puntual de la proposta. Des de l’Ajuntament es valorarà la necessitat
de realitzar aquests convenis i pactarà les seves condicions.
Article 7.- Acreditació i període impositiu.
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La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud de la utilització privativa al recinte de
l’Espai Cultural Fàbrica Vella quan s’hi realitzin espectacles no gratuïts organitzats per
l’Ajuntament de Sallent, que no serà efectiva sense que
s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés.
1.
El pagament de les entrades pels usuaris s’efectuarà mitjançant pagament anticipat
en cas de venda mitjançant eines telemàtiques, caixers automàtics,... o bé en el moment
d’entrada en el recinte a través de la taquilla.
2.
El pagament de la taxa per utilització privativa dels espais de l’Espai cultural Fàbrica
Vella es realitzaran a les oficines de l’Ajuntament de Sallent.
3.
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes oberts a aquest objectes a
nom de l’Ajuntament de Sallent i es liquidaran a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat
que determini aquesta.
Article 9. Infraccions i sancions.
El personal encarregat del cobrament de la taxa és el responsable de la defraudació que es
pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la
penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sallent, el 27 d’octubre de 2020 i
modificada pel Ple en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2021 i començarà a regir el dia 1
de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

