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cOnsOrci d’Arts escÈniQUes sALt-GirOnA

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions del Con-
sorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona

El Consell General del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, en la sessió del dia 23 de maig de 2017, va aprovar inicialment 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacionstaxes per la utitlizació 
d’instal·lacions del Consorci.

De conformitat amb el que disposa l’article 17 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, es va sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes, mitjançant 
anunci al BOP de Girona núm. 104, corresponent al dia 31 de maig de 2017, sense que s’hagin presentat reclamacions.

En conseqüència i de conformitat amb el propi acord que preveia que en cas de no haver reclamacions i al·legacions l’acord 
d’aprovació provisional s’entendrà aprovat definitivament, es procedeix a la publicació de l’acord definitiu i del text íntegre 
de l’ordenança.

“ORDENANÇA FISCAL NÚM 1

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
DEL CONSORCI D´ARTS ESCÈNIQUES DE SALT-GIRONA

CAPÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL.

Article 1. La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposen els articles 4t.1.b i 5è de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases del  règim local; els articles 6è.1 i 8è.1.b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; 
articles 15è a 19è sobre imposició i ordenació de tributs locals del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals i en ús de les facultats concedides per l’article 57, en relació amb l’article 20, punt 4 del RDL 2/2004 de 
5 de març, pel qual  s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE.

Article 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la d’utilització no artística de les instal·lacions d’El Canal, Centre d’Arts 
Escèniques de Salt-Girona, ubicades al C/ Sant Antoni 1 del municipi de Salt. No constitueix fet imposable la utilització de 
les instal·lacions d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona, ubicades al C/ Sant Antoni 1 del municipi de Salt, per 
aquelles activitats sense ànim de lucre, de caràcter puntual i de manifest interès públic de caire social.

CAPÍTOL III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.

Article 3.1. L’obligació de contribuir neix per la utilització de les instal·lacions abans referides o per la  prestació del servei 
esmentat.
Article 3.2. No podrà utilitzar-se cap instal·lació o rebre cap servei sense que prèviament s’hagi fet efectiva la corresponent 
taxa, llevat els casos declarats exempts en la present Ordenança.

CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS.

Article 4.1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que facin ús de les instal·lacions o dels serveis que es prestin, tant si 
ho fan amb caràcter individual com col·lectiu.
Article 4.2.  Quan la utilització de les instal·lacions o la recepció del servei es realitzi de forma col·lectiva, es considerarà 
subjecte passiu el sol·licitant.
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CAPÍTOL V- GESTIÓ I RECAPTACIÓ 

Article 5.1 En general les quotes que es meritin d’aquesta taxa es faran efectives abans d’iniciar la utilització de les instal·lacions. 
Únicament en els casos no previstos abans de l´inici de l´activitat, les quotes es faran efectives amb posterioritat a la utilització 
de les instal·lacions.
Article 5.2 Aquesta taxa es farà efectiva per autoliquidació.

CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA.

Article 6. La quota tributària es fixa segons la següent taula:
A EL CANAL, CENTRE D´ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA UNITAT IMPORT
A.1 Per la cessió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona hora 55,00 €
A.2 Per la cessió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona dia 550,00 €

Aquestes quotes inclouen el servei d’un tècnic de so i llum, la neteja ordinària, la climatització i els subministraments. No 
inclouen els tècnics de llum i so addicionals, ni la neteja extraordinària a efectuar segons l’activitat, ni el personal de sala 
necessari en cas de les actuacions amb públic, que es liquidaran a part d’acord amb els preus públics vigents i les necessitats 
de l’acte.

La quota A.2 s’aplicarà a partir de la utilització de l’equipament durant 5 hores en un mateix dia, i permetrà la utilització de 
l’equipament durant 10 hores. Les hores addicionals d’utilització durant el mateix dia es liquidaran a part d’acord amb les 
quotes d’aquesta ordenança.

Estan exemptes de pagament les activitats pròpies del Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona, les activitats realitzades per 
tercers amb conveni amb el citat Consorci i les activitats pròpies de les administracions consorciades.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i el seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord que és definitiu i esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des de la publicació, o qualsevol altre que es consideri adient.

Girona, 18 de juliol de 2017 

Marta Madrenas i Mir 
Presidenta 


