Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
De conformitat amb l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’emet el següent:
INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC
JUSTIFICATIU DE L’IMPORT DE LES TAXES
I.-RELACIÓ DE FETS
Es proposa l’adopció de l’acord per:
☐

Establiment d’una nova taxa

☒

Modificació d’una taxa ja establerta

☐

Supressió d’una taxa ja establerta
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Pel/s següent/s supòsit/s d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
OF
Tarifa
Objecte
30

366€

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

30

56€

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

30

148€

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

30

28€

Per cada hora de mes Sala Odèon: Escenari per assaig

30

288€

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

30

56€

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

30

130€

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

30

46€

Per cada hora de més Sala Centru: Escenari per assaig

30

700€

Lloguer un dia Sala Odèon: Escenari i pati butaques

30

500€

Lloguer un dia Sala Centru: Escenari i pati butaques

Pels següents supòsits de prestació de serveis i/o realització d’activitats administratives:
OF
Tarifa
Objecte
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L’apartat III de l’informe posa de manifest l’adequació de la proposta a la normativa aplicable.
II.-FONAMENTS DE DRET
2.1. Règim jurídic
Les taxes són ingressos de dret públic de caràcter tributari.
D’acord amb l’article 20 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les entitats locals poden establir taxes per:
A.- La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
En tot cas, tindran consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixin les
entitats locals per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
L’article 20, apartat 3r, del TRLHL inclou una relació exemplificativa, no tancada, de supòsits
d’utilització privativa o aprofitament especial que poden ésser subjectes a taxa.
B.- La prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència que es refereixin,
afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius.
Tindran consideració de taxes les contraprestacions pecuniàries que s’exigeixin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives quan es produeixi qualsevol de
les circumstàncies següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
•

Quan vingui imposat per disposicions legals o reglamentàries.

•

Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida privada
o social del sol·licitant.

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic conforme a la normativa vigent.
Per tant, quan concorrin a) o b), la contraprestació exigida tindrà naturalesa de taxa, i quan no
concorrin cap de les dues, tindrà naturalesa de preu públic.
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S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan
hagi estat motivat directa o indirectament per aquest en raó de que les seves actuacions o
omissions obliguin a les entitats locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons
de seguretat, salubritat, d’abastament de la població o d’ordre urbanístic, o qualsevulla altra.
L’article 20, apartat 4t, del TRLHL inclou una relació exemplificativa de supòsits de prestació
de serveis o activitats que poden estar subjectes a taxa.
2.2.- Supòsits de no subjecció
D’acord amb l’article 21.1 TRLHL, en cap cas no es podran exigir taxes pels serveis i activitats
següents:
a) Abastament d’aigua en fonts públiques
b) Enllumenat públic
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c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
En el cas de la utilització privativa o aprofitament especial constituïts en el sòl, subsol o vol de
les vies públiques municipals per part d’empreses explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïna, la
subjecció al règim especial de l’article 24.2.c TRLHL exclou l’exacció d’altres taxes per aquest
concepte, sense perjudici de les que es pugui establir per prestació de serveis o realització
d’activitats administratives.
2.3. Supòsits d’exempció
L’article 21.2 TRLHL estableix que “l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no
estaran obligats al pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o la defensa
nacional.”
Aquest precepte no regula cap supòsit d’exempció per taxes per prestació de serveis o
realització d’activitats administratives.
2.4.- Regla de quantificació
A.- Pel que fa a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local, l’article 24.1 TRLHL estableix que el seu import es fixarà:
a) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la
utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de
domini públic. A aquest efecte, les ordenances fiscals podran assenyalar en cada cas,
atenent a la naturalesa específica de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
què es tracti, els criteris o paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la
utilitat derivada
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b) Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import d ela taxa vindrà determinat
pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
c) Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especial constituïts en
el sòl, subsol o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat
o a una part important del veïnat, l’import d’aquestes consistirà, en tot cas i sense
excepció, en el 1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment e cada terme municipal les referides empreses.
B.- Quant a les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat , l’article
24.2 TRLHL estableix que , en general, el seu import no podrà excedir, en el seu conjunt, del
cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la
prestació rebuda.
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Per la determinació d’aquest import, es tindran en compte els costos directes i indirectes,
inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris
per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per quina
prestació o realització s’exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o
organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat
de que es tracti es calcularà d’acord amb el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan
competent.
Segons s’estableix en apartat 3r de l’article 20, la quota tributària consistirà, segons disposi la
corresponent ordenança fiscal, en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa,
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta de ambdós procediments.
Per la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les (art.24.4 TRLHL).
2.5.- Obligatorietat de memòria econòmica
D’acord amb l’article 25 del TRLHL, en redacció donada per disposició final 4a de la Llei
2/2015, de 30 de març:
«Els acords d’establiment de taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, hauran d’adoptar-se a la
vista d’informes tècnic-econòmics en els que es posi de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost d’aquells, respectivament. Aquest informe s’incorporarà a
l’expedient per l’adopció del corresponent acord».
Per la seva banda, l’article 20.1 de la Llei 8/1989, de 13 de abril , de Taxes i preus públics, en
la redacció donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa:
“Tota proposta d’establiment d’una nova taxa o de modificació específica de les quanties d’una
preexistent haurà d’incloure, entre els antecedents i estudis previs per la seva elaboració, una
memòria econòmic-financera sobre el cost o valor del recurs o activitat de que es tracti i sobre
la justificació de la quantia de la taxa proposada.
La manca d’aquest requisit determinarà la nul·litat de ple dret de les disposicions
reglamentàries que determinin les quanties de les taxes”.
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De la doctrina del Tribunal Suprem en relació als informes tècnic-econòmics se’n desprèn el
següent:
a) Que els informes han d’existir i han de detallar com s’han determinat les tarifes, els costos
del servei i els ingressos previsibles, indicant les fonts de la informació i incorporant la
documentació acreditativa, essent la inexistència o insuficiència de l’informe causa de nul·litat
de ple dret (per totes, STS de 16/12/2010).
b) Que l’informe tècnic econòmic és també exigible en modificacions «específiques» de les
taxes (STSS 19/12/2007 i de 20/07/2009), però no resulta necessari en les modificacions
consistents en la simple actualització de les tarifes per la variació de l’IPC registrades en
l’exercici anterior (STSS de 07/04/2006 i de 07/02/2009).
c) Que un cop verificada l’existència i suficiència de l’informe tècnic-econòmic, correspon als
administrats recurrents acreditar que les xifres o les conclusions que en la mateixa es
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contenen no són correctes “mitjançant un adequat, suficient i incontrovertible dictamen
pericial” (STS de 21/1072005 i de 20/02/2009).
III.-CONSIDERACIONS
3.1.- Taxes per utilització privativa o aprofitament especial
3.1.1.- Característiques de la utilització privativa o aprofitament especial
La taxes proposades graven:
x

L’aprofitament especial o la utilització privativa del domini públic local sense
transformació o modificació d’aquest
La utilització privativa del domini públic local amb transformació o amb
modificació d’aquest

Constituït en un bé de domini públic
Afecte a l’ús públic, com els camins, les places, els carrers, passejos, parcs,
aigües, ponts i altres d’aprofitament o utilització generals
x

Afecte a servei públic, per estar destinat directament a la prestació de serveis
públics o administratius de responsabilitat de l’entitat local

3.1.2.- Determinació del valor de mercat de la utilitat derivada en taxes per UPAE
Opció A.- Comparació amb preus d’arrendament de béns anàlegs:
L’aprofitament especial subjecte a la taxa de ------------------------------- és anàleg a l’ús
aparcament / comercial / oficines / ...), per al qual existeix un mercat de lloguer.
Es parteix dels preus de lloguer, expressat en euros per metre quadrat i mes/any, obtingut de
diferents portals web del sector immobiliari.
L’ANNEX I conté el detall de les N (indicar nombre) ordenances fiscals analitzades. La
distribució estadística dels valors obtinguts es resumeix en la taula següent:
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La taula següent resumeix la distribució estadística, per cada tipus de d’aprofitament especial
consistent en ----------------, les quotes màximes i mínimes, per cada modalitat,
estandarditzades pel durada / superfície / etc.:
Les taxes proposades es troben per sobre / per sota / en el nivell de la mediana de les mostres
de mercat de lloguer analitzades.
Quota mínima

Modalitat A
Quota màxima

Modalitat B
Quota mínima
Quota màxima

N (**)
Màxim
Mediana
Mínim
Proposta
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Opció B.-Estimació a partir de valor cadastral dels béns immobles amb ús anàleg
L’aprofitament especial subjecte a la taxa per ---------------- és anàleg a l’ús aparcament /
comercial / oficines, respecte del qual no disposem d’informació quant als preus de mercat de
lloguer
Hem estimat el valor de mercat partint del valor cadastral mitjà per metre quadrat al municipi,
els coeficients de comprovació de valor de mercat a efectes de l’ITP emprats per l’Agència
Tributària de Catalunya, i la rendibilitat mínima que, per a l’explotació dels béns patrimonials,
estableix la normativa de patrimoni (6%).
Les taxes proposades es troben per sobre / per sota / en el nivell del valor en renta de l’ús
comercial/oficina / habitatge considerant valor cadastral.

a
b
c
a/c
d=b/a
e
f=e*d
g=f*0,06

Dades prepadró IBI 2018
Superfície construcció càrrecs
Valor cadastral Total de l’ús anàleg
N
Superfície mitjana
Valor cadastral mitjà

m2
Euros
Rebuts
m2/rebut
euros/m2

Coeficient comprovació ITP pel municipi
Valor de mercat
Rendibilitat mínima

€/m2
€/m2 i any

Tipus d’aprofitament

Total usos

Superfície
en m2

Valor amb referència VC
en euros

Aprofitament 1
Aprofitament 2
Aprofitament 3

Opció C.- Comparativa d’Ordenances fiscals
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L’aprofitament especial subjecta a la taxa de lloguer de sales de teatre municipals no és anàleg
a cap ús pel al qual existeixi un mercat de lloguer.
Per tant, hem d’acudir a la comparativa amb les ordenances fiscals vigents de municipis de
l’entorn o amb característiques similars. S’ha estandarditzat el preu en base a l’ús de la sala
de teatre amb una durada de 8h, amb dret a l’equipament complet i el personal tècnic
necessari.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

c1ffeab8c2f944c6a098f30c50e02e32001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Lloguer 8h
Lloguer 8h
entitats
sense
ànim de
lucre
Lloguer 8h
assaig

Argentona
1.217,00 €

Arenys de
Mar
Celrà
Igualada
850,00 € 966,78 € 100/250/350/450

1.023,00 €

248/376

955,00 €

Vilassar
1.440,00 €

Canet Odèon
700,00 €

Canet Centru
500,00 €

966,78 € 100/250/350/450

1.440,00 €

Veure bonificacions

966,78 € 100/250/350/450

1.440,00 €

260,00 €

314,00 €

L’ANNEX II conté el detall de les 5 ordenances fiscals analitzades. La distribució estadística
dels valors obtinguts es resumeix en la taula següent:
Màxim

1.440,00€

Mediana

600,00€

Mediana aritmètica
Mínim

682,38€
100 €

Proposta Sala Odèon
Proposta Sala Centru

700€
500€

Les taxes proposades es troben per en el nivell de la mediana de les poblacions de tarifes
analitzades.
3.1.3.- Proposta de taxa
Es proposen les següents quotes per utilització privativa o aprofitament especial:
Epígraf Objecte

Tarifa

Lloguer 4h (lloguer mínim) Sala Odèon: Escenari i pati butaques
Per cada hora de més Sala Odèon: Escenari i pati butaques

56€

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

148€
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Per cada hora de mes Sala Odèon: Escenari per assaig
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366€

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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3.2. Taxes per prestació de serveis o realització d’activitat administrativa
3.2.1.- Naturalesa del servei /activitat
L’activitat o servei pel qual es proposa l’establiment o modificació de la taxa reuneix les
següents característiques:
☒ És un servei de competència municipal en matèria de promoció de la cultura i
d’instal·lacions culturals. Aquestes competències estan definides tant a la normativa estatal
de règim local com a la normativa catalana.
D’una banda, l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local atribueix als municipis competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i
de les Comunitats Autònomes, en diverses matèries i, en concret, en matèria cultural preveu
a l’apartat m) la competència de promoció de la cultura i equipaments culturals.
D’altra banda, l’article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències pròpies en activitats i instal·lacions culturals.
☐ És de sol·licitud o recepció no voluntària.
☐ NO es presta en concurrència amb el sector privat.
☐ No està inclòs en els supòsits de no subjecció de l’article 21 TRLHL.
3.2.2- Descripció i organització del servei
El TMC és un equipament de gestió municipal destinat al foment de les arts escèniques i també
cíviques, socials, culturals, d’oci i qualsevol altre que sigui d’interès públic. Aquest equipament
escenicomusical de titularitat pública, que tindrà caràcter de bé de domini públic, està configurat per dos espais: la Sala Odèon (sala gran) i la Sala Centru (sala petita).
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Les dues sales del servei de teatre (Sala Centru i Sala Odèon) compten amb les instal·lacions
necessàries per dur-hi a terme funcions de teatre, música i dansa, amb mobiliari i equipament
tècnic propi. Segons l’activitat que es desenvolupi, l’aforament es pot veure modificat per les
normes de seguretat, incendis o qualsevol que en marqui una limitació per qüestions de seguretat i/o salubritat pública.
L’activitat i usos dels espais escenicomusicals del TMC són, fonamentalment, la creació, difusió
i desenvolupament a Canet de Mar de les arts escèniques, musicals i cinematogràfiques, entre
les quals es troben la dansa, teatre, dansa-teatre, teatre-màgia, circ, òpera, musical, prestidigitació, transformisme, cabaret, varietats, documentals, curts, pel·lícules, treballs audiovisuals,
arts vives com el body art o la performance
Els serveis principals que han de prestar-se són:
Programació estable d’arts escèniques i música professionals
Programació d’espectacles de producció local.
Programació d’arts escèniques i música per a escolars.
Programació d’audiovisuals
Suport a la creació (assaig i presentació, residències artístiques)
Formació i ús escolar (teatre, dansa, música, espectacles de fi de curs, presentacions i/o cloendes).
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[Explicar el funcionament del servei i els mitjans que s’hi adscriuen als efectes de determinar la traça
de cost. Per exemple:

La prestació del servei del Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC), resta assumida per
l’Ajuntament de Canet de Mar com a servei propi, mitjançant prestació directa, sense personalitat jurídica pròpia.
El servei municipal de teatre es prestarà per gestió directa amb externalització parcial d’àrees
funcionals completes (servei tècnic i consergeria) i amb l’assessorament d’un òrgan consultiu,
el Consell de Centre.
Els mitjans personals que han d’adscriure’s a aquest servei són: Direcció artística del Teatre,
Tècnic de programació i la gestió escenotècnica i la consergeria s’externalitzarà mitjançant
un contracte de serveis.
Els costos de manteniment d’ambdues sales s’han realitzant en base a les previsions dels
serveis tècnics municipals, però també d’acord amb l’estudi de costos que va realitzar la
Diputació de Barcelona en bases als cercles de comparació intermunicipal dels teatres de la
província de Barcelona.
Els costos de programació d’activitat d’ambdues sales s’han realitzant en base als estàndards
recomanats en l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona en bases als cercles de
comparació intermunicipal dels teatres de la província de Barcelona.

3.2.3.- Producció
L’apartat II de l’Annex mostra l’evolució real i/o prevista del nombre d’unitats de producció per
cada modalitat de prestació del servei o realització de l’activitat administrativa subjecta a taxa.

3.2.4. Costos del servei o activitat
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3.2.4.1. Costos pressupostaris
Són costos pressupostaris les despeses realitzades o que es preveu realitzar amb càrrec als
capítols 1 a 4 del pressupost de despeses.
A aquest efecte, es consideren les obligacions reconegudes netes i les despeses pendents
d’aplicar (compte 413).
Distingim entre costos pressupostaris directes i costos pressupostaris indirectes.
Són costos directes aquells que es poden imputar específicament i completament a la
prestació del servei o activitat.
Són costos indirectes aquells que no es poden assignar únicament a una unitat de cost,
producte o servei, però sí es poden distribuir entre aquests establint un criteri de repartiment.
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Atesa l’organització de la informació pressupostària local, prenem com a punt de partida els
subprogrames de despeses, que poden ser de tres tipus:
a) Subprogrames finalistes
b) Subprogrames d’administració general d’àrees de despesa finalistes
c) Subprogrames d’administració general de l’àrea 9 Actuacions de caràcter general
A) Subprograma finalista
Els costos directes del servei/activitat s’imputen al subprograma finalista següent:
Codi
33400

Descripció
Teatre Municipal

Dins del subprograma finalista d’imputació dels costos directes del servei:
☐ No s’hi imputen costos directes d’altres serveis o activitats. Per tant, el coeficient de repartiment de costos del subprograma és igual a 1,00 en totes les partides de la classificació econòmica.
☐ S’hi imputen costos directes d’altres serveis o activitats, de manera que cal aplicar criteris
de repartiment de costos:
-

En despeses per retribucions del personal i quotes de seguretat social es prendran les
hores de dedicació de cadascun dels efectius de personal, partint d’un màxim anual
per empleat/da de 1.612,50 hores (exercici 2019).

-

En despeses de les partides 201XX, 202XX, 210XX, 212XX, 22100, 22101 i 22102 es
prendrà la superfície dels edificis i construccions afectada al servei o activitat. Si
diferents activitats es realitzen en un mateix espai, s’emprarà dedicació del personal.

-

En la resta de partides es prendrà la mitjana ponderada de la dedicació del personal
afectat al servei. En aquells casos en què la despesa d’una partida concreta
correspongui únicament a un servei o activitat, s’aplicarà el coeficient 1,00.

-

En cap cas, la suma dels coeficients de repartiment que, per a una partida econòmica
concreta, s’assignen als diferents serveis o activitats d’un subprograma finalista pot
ésser superior a 1,00.

El nivell d’anàlisi de la despesa es realitza a nivell d’efectiu de personal, per a les despeses
del capítol 1, i a cinc dígits de la classificació econòmica per als capítols 2 Béns corrents i
serveis i 4 Transferències corrents.
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Addicionalment es formulen les següents observacions:

B) Subprogrames d’administració general d’àrees de despesa finalistes
En l’estructura pressupostària de les entitats locals existeixen subprogrames d’administració
general, fora de l’àrea 9 Actuacions de caràcter general, que donen servei a un nombre limitat
de subprogrames finalistes.
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Tractant-se d’un subprograma d’administració general que pertanyi a la mateixa política de
despesa que el subprograma finalista, el repartiment del seu cost es farà en funció del pes
relatiu que, per cada article de la classificació econòmica, té el cost del servei/activitat analitzat
sobre el total de subprogrames finalistes de la política de despesa.
Tractant-se d’un subprograma d’administració general que pertanyi a una política de despesa
diferent de la del subprograma finalista, el repartiment del seu cost es farà en funció del pes
relatiu que, per cada article de la classificació econòmica, té el cost del servei/activitat analitat
sobre el total de subprogrames finalistes als quals dona servei.
El repartiment de despeses indirectes es farà a 1 dígit per les despeses de capítols 1 Personal
i 4 Transferències corrents, i a 2 dígits en el capítol 2 Béns corrents i serveis.
En el cas del servei / activitat subjecte al preu públic que es proposa aprovar o modificar:
☐ NO existeix cap subprograma d’administració general en àrees de despesa diferents de la
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL que s’hagi de tenir en compte.
☐ Cal tenir en compte el següent subprograma d’administració general en àrees de despesa
diferent de la 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL:
(Seleccionar subprograma)

Trieu un element.
Addicionalment, es formulen les següents observacions:

C) Subprogrames d’administració general o econòmica (àrea de despesa 9)
El repartiment de la despesa dels subprogrames 91XXX Òrgans de govern, 92XXX Administració general, 93XXX Administració econòmica i 94XXX Transferències a altres Administracions es farà en funció del pes relatiu que, per cada article de la classificació econòmica, té la
part del subprograma finalista imputada al servei/activitat analitzat sobre el total de subprogrames finalistes del pressupost de despesa de l’Ajuntament.
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El repartiment de despeses indirectes es farà a 1 dígit per les despeses de capítols 1 Personal
i 4 Transferències corrents, i a 2 dígits en el capítol 2 Béns corrents i serveis.
3.2.4.2. Costos no pressupostaris
L’Apartat B de l’Annex mostra els costos d’amortització de l’immobilitzat afecte al servei o
activitat, segons informació continguda en l’Inventari de béns.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

c1ffeab8c2f944c6a098f30c50e02e32001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3.2.4.3. Costos financers
No es consideren costos financers afectes a la prestació del servei o realització de l’activitat
administrativa.
3.2.5.- Proposta de taxa
Es proposen les següents tarifes per modalitats de prestació del servei o activitat
administrativa.
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€

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.
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3.6.- Rendiment de la taxa
L’apartat II de l’Annex conté el rendiment previst de la taxa a partir de les quotes vigents i les
proposades, així com l’evolució del volum de producció del servei o activitat.
3.7.- Cobertura de cost
L’apartat III de l’Annex mostra la cobertura de cost de la prestació per part de la taxa satisfeta
pels usuaris, descomptat, en el seu cas, l’import d’ingressos finalistes, com les subvencions
corrents o la part imputable a resultats de les subvencions de capital.
Per l’exercici 2022 es preveu un ingrés de 7.500€ per diferents lloguers i per tant la cobertura
de cost es preveu del 3% d’acord amb els estàndards que ha facilitat l’estudi de la Diputació
de Barcelona a través dels Cercles de comparació intermunicipal del Teatre Municipals de la
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província de Barcelona.
IV.- CONCLUSIONS
Es considera que l’import de les taxes proposades és adequat a les regles de quantificació
aplicables segons l’article 24 del TRLHL.
Tot això, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.
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A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.
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ANNEX I . Anàlisi de mercat de lloguer de ------------------------.
Fon
t

Anunci

Adreça

Data anunci

Any
construcci
ó

Superfície
(m2)

Preu
oferta
(€/mes
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Font: (1) www.habitaclia.com; (2) www.idealista.com
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Preu
oferta
/m2

ANNEX II . Anàlisi d’ordenances fiscals d’altres municipis
Modalitat servei/activitat

Unitats

Import

Merce Valls Melendres

Signatura 1 de 1

16/09/2021 Tècnica de Cultura

Municipi
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