Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
INFORME TÈCNIC
FETS
L’ajuntament de canet de Mar es dota d’una nou equipament cultural, el TMC (Teatre
Municipal de Canet de Mar), que té com a principal objectiu el foment de la Cultura del municipi
i de la comarca del Maresme, la difusió de les arts escèniques, musicals i cinematogràfiques,
mitjançant l’estímul a la creació, la programació d’activitats escenicomusicals professionals i
amateurs.
El servei de teatre municipal també ha de ser un servei obert a la ciutat i al seu teixit associatiu,
facilitant-ne l’ús a totes les entitats locals que promoguin activitats culturals o socials i
afavoreixin la cohesió social.
La ubicació dels espais del TMC (Sala Centru i Sala Odèon), al mig del poble de Canet de
Mar, constitueix un potencial pel desenvolupament cívic i cultural de la població i una
oportunitat per la revitalització del casc antic, des d’un punt de vista econòmic i urbanístic.
FONAMENTS DE DRET:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL).
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, articles 15 a 19 i 20 a 27.
- Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de les taxes per prestacions de serveis als
edificis municipals.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
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PRIMERA.- Es comú en el sistema públic de teatres d’arreu que la prestació del servei no es
cobreixi únicament amb els ingressos generats pels preus de les entrades i les taxes pel
lloguer dels espais, i que siguin les diferents administracions les que contribueixin al
sosteniment del servei per tal de garantir l’accés a la Cultura de tota la població.
SEGONA.- Per tal de contribuir a la sostenibilitat d’aquest equipament l’ajuntament de Canet
de Mar estableix unes taxes pel lloguer dels nous espais del Teatre Municipal (Sala Centru i
Sala Odèon) en diferents modalitats i en funció dels equipaments que es lloguen (Sala granOdèon/sala petita-Centru). També es té en compte el nombre d’hores de lloguer, de si existeix
o no aprofitament comercial (per a funcions amb públic o per assajos) i també té en compte
algunes bonificacions per a casos concrets.
TERCERA.- D’acord amb el sector dels Teatres municipals de la província de Barcelona, i
analitzades altres taxes municipals de prestació de serveis en aquest tipus d’equipaments es
proposa bonificar de terminats col·lectius per tal de contribuir al desenvolupament cultural
local i la cohesió social, en concret es proposa les següents:
- Bonificar un 50% de la taxa a les companyies de teatre música i dansa del municipi
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-

per a la realització d’espectacles de producció pròpia.
Bonificar un 100% de la taxa a les companyies escèniques per dur a terme una
residència artística a canvi d’una estrena de l’espectacle en la programació del TMC.
Bonificar un 100% de la taxa un cop l’any a les entitats sense ànim de lucre inscrites
al Registre municipal d’entitats.

CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa la modificació de l’ordenança 30
per al lloguer dels espais que integren el Teatre Municipal de Canet de Mar (sala Odèon i Sala
Centru), que quedaria redactada de la següent manera:
Epígraf Objecte

Tarifa

Lloguer 4h (lloguer mínim) Sala Odèon: Escenari i pati butaques

366€

Per cada hora de més Sala Odèon: Escenari i pati butaques

56€

Lloguer 4h (lloguer mínim) Sala Odèon: Escenari per assaig

148€

Per cada hora de mes Sala Odèon: Escenari per assaig
Lloguer 4h (lloguer mínim) Sala Centru: Escenari i pati butaques

28€
288€

Per cada hora de més Sala Centru: Escenari i pati butaques

56€

Lloguer 4h (lloguer mínim) Sala Centru: Escenari per assaig

130€

Per cada hora de més Sala Centru: Escenari per assaig

46€

Lloguer un dia Sala Odèon: Escenari i pati butaques

700€

Lloguer un dia Sala Centru: Escenari i pati butaques

500€
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A les tarifes anteriors s’aplicaran les següents bonificacions:
- Bonificar un 50% de la taxa a les companyies de teatre música i dansa del municipi
per a la realització d’espectacles de producció pròpia.
- Bonificar un 100% de la taxa a les companyies escèniques per dur a terme una
residència artística a canvi d’una estrena de l’espectacle en la programació del TMC.
- Bonificar un 100% de la taxa un cop l’any a les entitats sense ànim de lucre inscrites
al Registre municipal d’entitats.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
Tècnic/a municipal
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