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Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454  
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i 
següents

INFORME TÈCNIC

FETS

Vista l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en edificis de 
propietat municipal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió extraordinària de 10 
d’octubre de 2019 i que en no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 
pública, fou elevat a definitiu (BOP 24/12/2019), entrada en vigor a 01/01/2020

Vist que aquesta Ordenança Fiscal núm. 30 vigent al 2021, en l’epígraf III.2. regula les taxes 
d’utilització de l’envelat de Vil·la Flora i en l’epígraf IV regula les taxes d’utilització de la sala 
d’actes i la cuina de la Masoveria de Vil·la Flora.

Vista la modificació de l’esmentada ordenança reguladora aprovada provisionalment pel Ple 
en sessió ordinària de 29 d’octubre de 2020 i que quedà definitivament aprovada en no 
haver-se presentat al·legacions durant el període d’informació pública (BOP 28/12/2020), 
entrada en vigor a 01/01/2021

FONAMENTS DE DRET:

- Articles 41 a 48 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

- Articles 22.2.d)., 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 

- Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, 
- Article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
- Articles 60 i ss del Reglament d’obres, serveis i activitats, aprovat pel Decret 179/1995, 

de 13 de juny,

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:

PRIMERA.- L’envelat de Vil·la Flora és un equipament cultural que es gestiona a través de 
l’Àrea de Festes per satisfer les necessitats que es manifesten des de diversos sectors de la 
societat amb la finalitat de fomentar les activitats socials i culturals mitjançant l’accés a 
aquest espai. La disponibilitat d’aquest espai s’estén a les persones físiques i jurídiques, 
públiques i privades amb i sense ànim de lucre, els objectius de les quals estan relacionats 
amb la mateixa naturalesa de l’equipament cultural i amb els principis que informen la gestió 
dels poders públics.
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SEGONA. – La Masoveria de Vil·la Flora és un equipament juvenil que es gestiona a través 
de l’Àrea de Joventut per satisfer les necessitats que es manifesten des del sector mes jove 
de la societat amb la finalitat de fomentar les activitats socials i culturals mitjançant l’accés a 
aquest espai. La disponibilitat d’aquest espai s’estén a les persones físiques i jurídiques, 
públiques i privades amb i sense ànim de lucre, els objectius de les quals estan relacionats 
amb la mateixa naturalesa de l’equipament juvenil i amb els principis que informen la gestió 
dels poders públics.

TERCERA.- La voluntat de les diverses àrees de l’Ajuntament de Canet de Mar, inclosa, 
l’àrea de festes i joventut, és que l’interès general prevalgui per sobre de les celebracions 
privades i, per això, una de les propostes de canvi és que les entitats degudament inscrites 
al registre d’entitats de l’Ajuntament de Canet de Mar, promotores i/o col·laboradores 
d’activitats socials, festives, culturals, esportives, de lleure i/o solidaries obertes a la 
ciutadania, estiguin exemptes de pagament. 

QUARTA.- La proposta de les àrees de l’Ajuntament de Canet de Mar, inclosa, l’àrea de 
festes i joventut, no és modificar el preu de les taxes, sinó actualitzar i puntualitzar la 
descripció de les mateixes. Així doncs, l’informe tècnic-econòmic no resultaria necessari, 
donat que les modificacions proposades, consisteixen en la simple actualització de les 
descripcions de les tarifes ja existents. 

CONCLUSIONS:

De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposen les següents modificacions:

Primera.- Modificar l’epígraf III.2. - Utilització envelat, amb el següent detall:

Festes particulars/privades/d’empreses (dia o fracció) 600,00€
Festes i activitats de particulars i d’entitats d’interès social (no obertes a tot 
el municipi) 32,00€/hora

Festes i activitats d’interès municipal obertes a la ciutadania, d’entitats 
legalment inscrites en el registre d’entitats Exemptes

Segona.- Modificar l’epígraf IV. – Sala d’Actes i la Cuina de la Masoveria, amb el següent 
detall:

Empreses i particulars (dia o fracció) 200,00€
Activitats i celebracions juvenils (dia o fracció) 100,00€
Administracions de finques (dia o fracció) 100,00€
Entitats del poble, legalment inscrites en el registre d’entitats (per activitats 
d’interès general) Exemptes

Les empreses i particulars, a més del pagament de la taxa, hauran de 
dipositar una fiança de 100,00€ 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 per seu mal ús.
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Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.

Tècnic municipal
 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 9bbad2602b8e425d800e75e6dfa72ef1001

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

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
an

 L
lu

is
 V

ilà
 F

ab
re

g
à

16
/0

9/
20

21

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

		2021-09-24T11:31:52+0200
	Serveis Administració Electrònica




