Ajuntament d’Argentona 2016

Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per la utilització de
l’equipament de la sala d’Argentona i per la instal·lació d’anuncis i del servei de
bar en aquest mateix equipament
Article 1r.-Concepte
A l’empara d’allò previst als articles 57, 20.3) i 20.4) del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix les taxes per la utilització de l’equipament de la Sala d’Argentona i per la
instal.lació d’anuncis i del servei de bar en aquest mateix equipament, que es regiran
per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
I.

Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització de l’equipament de
la Sala, la utilització d’aquest equipament i la prestació dels serveis
necessaris per a la utilització de les instal·lacions.

II.

Constitueix el fet imposable de la taxa per la instal·lació d’anuncis i del
servei de bar en l’equipament de la Sala, la prestació del servei d’utilització i
l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de manera
particular als subjectes passius i que es produeix per la instal·lació
d’anuncis en aquells espais determinats per l’Ajuntament i/o per la
instal·lació de servei de bar.

Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiades en la utilització de l’equipament de La Sala o per la instal·lació
d’anuncis i/o del servei de bar en aquest equipament.
Article 4t.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes que s’estableixen en l’annex
d’aquesta ordenança.
Article 5è.- Exempcions
1. En atenció a les raons socials i d’interès públic l’ajuntament d’Argentona podrà
signar convenis amb entitats sense ànim de lucre per la utilització gratuïta de la
Sala i dels servei que es descriuen en la present ordenança de durada no
superior a un exercici pressupostari. Tal conveni precisarà, per a la seva
entrada en vigor, una descripció detallada dels usos que permeti quantificar el
cost del servei d’acord amb la tarifa annexa i requerirà l’aprovació de l’òrgan
competent. En tals casos, l’Ajuntament consignarà en els seus pressupostos
les dotacions oportunes per la cobertura del cost del servei.
1

Ajuntament d’Argentona 2016

2. Es podran establir convenis per la utilització gratuïta de la Sala en els casos de
residències de companyies de teatre, música o dansa. Tal conveni precisarà,
per a la seva entrada en vigor, una descripció detallada dels usos que permeti
quantificar el cost del servei d’acord amb la tarifa annexa i requerirà l’aprovació
de l’òrgan competent. En tals casos, l’Ajuntament consignarà en els seus
pressupostos les dotacions oportunes per la cobertura del cost del servei.
3. D’acord amb allò contingut en l’escriptura 1035 de data 28 de juliol de 2000
entre l’Agropecuària d’Argentona SCCL i l’Ajuntament d’Argentona,
l’Agropecuària d’Argentona SCCL podrà utilitzar gratuïtament “La Sala”, quatre
dies a l’any que, en cap cas podran coincidir amb actes programats per
l’Ajuntament.
4. Queda exclosa d’aquesta ordenança la utilització de la Sala per part dels
alumnes dins de la campanya Anem al teatre.
Article 6è.- Acreditament
Les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten i, per tant, neix l’obligació de
pagament a partir de la concessió, per part de l’Ajuntament, de l’autorització
corresponent.
Article 7è.- Normes de gestió, liquidació i tramitació. Règim de declaració i ingrés.
La utilització de la Sala serà com a mínim de les hores que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta ordenança, essent ús ampliable per hores.
S’autoritzarà l’ús de l’espai d’acord amb la normativa d’ús de l’equipament de La Sala,
i es considerarà efectiva la reserva a partir de l’autorització per part de l’Ajuntament.
Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant el model determinat per la
Tresoreria municipal, i s’hauran de pagar en el termini de 15 dies a partir de la data
de la utilització de l’equipament. Transcorregut el període voluntari de pagament
sense haver-ne efectuat l’ingrés, s’obre la via de constrenyiment amb els recàrrecs
previstos en la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en
el BOPB i de l’entrada en vigor del Reglament corresponent, i serà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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I. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE LA SALA
Les tarifes corresponents a la utilització de l’equipament de la Sala inclouen els
serveis tècnics i administratius relatius a la concessió de l’autorització i, a més dels
subministraments generals i la neteja, el material tècnic fix que disposa el teatre (llum
i so) i el servei mínim de personal tècnic i de sala següent:
Per a assajos: 1 cap tècnic + 1 tècnics de so/llum
Per a actuacions: 1 cap tècnic+ 1 tècnics de so/llum + 2 conserges
1 Preu sense descompte

Tarifes €/h

Per una actuació fins a 5 hores seguides (mínim)

166 €

per cada hora de més

129 €

Per un assaig fins a 5 hores seguides (mínim)

125 €

per cada hora de més

86 €

2 Activitats entitats sense ànim de lucre
Per una actuació fins a 5 hores seguides (mínim)

141 €

per cada hora de més

110 €

Per un assaig fins a 5 hores seguides (mínim)

106 €

per cada hora de més

73 €

II. TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS I DEL SERVEI DE BAR EN
L’EQUIPAMENT DE LA SALA.
Epígraf 1 – Instal·lació d’anuncis
Epígraf 2 – Instal·lació del servei de bar (mínim 5 h)

7,32 €/m2
7,66 €/hora
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