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Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en edificis de
propietat municipal, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, les següents activitats: a) La utilització
del saló d’actes de l’edifici de l’Ajuntament, per la celebració de cerimònies.
a) El servei guiat de la Ruta Modernista.
b) L’entrada a la Casa Museu Domènech i Montaner.
c) Masoveria, envelat, sala d’exposicions i qualsevol altra dependència municipal
d) Utilització de materials propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Article 3r. Subjectes passius
En són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis que es detallaran a
l’article 6è.
Article 4è.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tal en els articles 35.6. i 36 de l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. No
obstant, l’ajuntament atorgarà una subvenció equivalent a l’import de la taxa que
hagin d’abonar, a les entitats del municipi.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança es
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin les
circumstàncies que es detallaran en aquest articles.
Article 6è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o
utilitzats.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

EPÍGRAF I.- UTILITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA DE LA
SALA DE PLENS
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Per utilització, vigilància i neteja de la sala de plens
EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU
DOMÈNECH I MONTANER
II.1.-Entrada individual
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
Menors de 12 anys
Posseïdors de la targeta Barcelona Pass Modernista1 (en vigor
des de 07/09/2018)
II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i bibl oteques
Menors de 12 any acompanyats
Centres formatius de Canet
Altres centres formatius
Centres hospitalaris/geriàtrics
II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones
Adults
Jubilats, aturats, est diants i biblioteques
Ce tres formatius de Canet
II.4.-Empreses touroperadors
El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu escolar
Suplement opcional de degustació de vitralls
Suplement opcional en el cas de tallers
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179,97 €

3,00 €
2,00 €
gratuït
1,50 €
5,00 €
4,00 €
gratuït
gratuït
2,00 €
2,00 €
7,00 €
6,00 €
gratuït

3,00 €
1,00 €

EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS
III.1.Sala exposicions
Per setmanes (temporada d’estiu) o per 15 dies (temporada
d’hivern).
III.2. Utilització envelat
Festes particulars/privades
Festes particulars d’interés social (festa dels 40 anys, del 60,
etc.)

50 € (inclou la
neteja un cop a la
setmana)

600’00 €
32,00 €/hora
Subvenció
equivalent a
l’import de la taxa
fixada a l’envelat
municipal

Entitat del poble
III.3. Biblioteca o museu:
3.1 Conferència cogestionada amb l’Àrea de Cultura
(Inclou vigilància i neteja de l’esplai)
1

0,00€

Quota introduïda mitjançant acord provisional de modificació adoptat pel Ple, en sessió ordinària de 21 de juny de
2018, el qual, havent transcorregut el termini d’exposició al públic sense que s’hagin presentat reclamacions, fou elevat
a definitiu (BOP 06/09/2018, entrada en vigor el 07/09/2018).
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3.2 Conferència pròpia

32,67 €
16,33 €/hora o
fracció
16,33 €/hora o
fracció

3.3 Personal de vigilància (imprescindible)
3.4 Personal de muntatge i desmuntatge
EPÍGRAF IV.- SALA D’ACTES I LA
MASOVERIA
Empreses i particulars: 200 €.
Activitats i celebracions juvenils: 100 €.
Administracions de finques:100 €

2019

CUINA

DE

LA

Les empreses i particulars, a més del pagament de la taxa,
hauran de dipositar una fiança de 100 € per garantir la neteja
de la dependència, amb les exempcions següents:
Les administracions de finques.
Les entitats del municipi, legalment inscrites en el Registre
d’entitats veïnals del municipi. No obstant l’anterior, l’entitat
que no empri correctament l’espai o materials municipals
quedarà obligada a la prestació de fiança per les subsegüents
ocasions, sens perjudici de fer-se càrrec del cost de neteja o de
reparació efectuada pel seu mal ús.”
EPÍGRAF V.-ENTRADA D’ESPECTACLES
Tarifa A
Tarifa B
Tarifa C
(Els menors de 12 anys no paguen llevat dels espectacles
infantils)

2,80 €
10,00 €
20,00 €

L’entrada individual de la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner serà gratuïta durant el primer diumenge de cada mes,
així com, aquells dies corresponents a les celebracions puntuals
(Dia Internacional del Museu i Dia Internacional del Patrimoni).”

EPÍGRAF
VI.-UTILITZACIÓ
DE
MATERIALS
DE
L’AJUNTAMENT
- Canó de projecció (Preu bombeta que es fonen molt sovint)
- Cessió de material:
a) Transport (Existeix transport pel sol·licitant però
no es fa càrrec del muntatge i desmuntatge)
De dilluns a dissabte
Diumenges i festius
Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita
b) Transport i muntatge (Seran un mínim de 2 persones)

32,67 €

13,60 € hora o
fracció
15 € hora o fracció
22,40 € hora o
fracció
13,60 € hora o
fracció
15 € hora o fracció

De dilluns a dissabte
Diumenges i festius
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Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita
c) Dipòsit per cadires
Dipòsit de 0 a 100 Cadires
Dipòsit de 101 a 200 Cadires
Dipòsit de 201 a 300 Cadires
Dipòsit de 301 a 400 Cadires
Dipòsit de + de 401 Cadires
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada
cadira de fusta
i 17,42€ per cadira de plàstic
d). Dipòsit de taules:
De 1 a 10 taules
De 11 a 20 taules
De 21 a 30 taules
De 31 a 40 taules
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada taula
de fusta
i 17,42€ per taula de plàstic
e) Tarima amb escala:
Dipòsit de
Fins a 6 x 6 metres
Fins a 8 x 10 metres
(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)
En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada
element.
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20,40 € hora o
fracció
49,00 €
81,60 €
108,90 €
130,60 €
163,00 €

32,60
54.40
70,80
81,70

€
€
€
€

39,20 €
56,60 €

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés.
La taxa s’haurà de pagar en el moment qual es sol·liciti el servei.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 48 a 50 de l’Ordenança General.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a
Canet de Mar a 20 de octubre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en
data 22 de desembre de 2016, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017, i
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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