ORDENANÇA FISCAL. TAXES I PREUS PÚBLICS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
INSTITUT DEL TEATRE
Fonament i naturalesa
Article 1
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 132.1, 20.3 i 20.4, en relació amb els articles del 15 al 19, del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix les taxes de l’Organisme Autònom Institut
del Teatre per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial,
en el cas de l’ús d’espais, i la prestació de serveis o la realització d’activitats pels serveis
administratius, els ensenyaments reglats, les assegurances escolars, els drets de
reproducció de documents i béns, la reproducció de documentació i l’obtenció de
documents.
Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús dels espais dels teatres Ovidi Montllor i Estudi,
Espai Scanner, vestíbul, aules, plató, auditori, atri, sala d’edició de vídeo, laboratori
d’enregistrament d’àudio, d’espais dels centres del Vallès i d’Osona, i la prestació de serveis
administratius per l’expedició i tramitació de certificats i títols, duplicats i examen
extraordinari, ensenyaments reglats, assegurances escolars, drets de reproducció de
documents i béns, per drets d’imatge de l’edifici, per fotografiar i els drets de filmar, la
reproducció de documentació per fotocòpies, impressions, imatges digitals, suports per ser
utilitzats en les reproduccions, les reproduccions del fons documental amb finalitats
lucratives, audiovisuals propis, tramesa de documents, còpies de documents i préstec
interbibliotecari a centres d’Espanya i centres estrangers.
Subjectes passius
Article 3
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
(LGT):
a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
b) Les que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que
constitueixen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a la Diputació.
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Responsables
Article 4
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
LGT i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
provincials (Ordenança general).
En els casos de menors d’edat , són responsables del deute tributari i estan obligats a
satisfer les obligacions tributàries els pares , tutors o altres legalment responsables.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la LGT.
Beneficis fiscals
Article 5
1. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en el pagament de la taxa que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de
tractats internacionals.
Malgrat el que es disposa a l’apartat anterior, en matèria d’exempcions, bonificacions i
reduccions s’aplicarà el que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança.
2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar la taxa si
sol·liciten llicència per als aprofitaments especials detallats a la tarifa annexa necessaris per
als serveis públics de comunicació que explotin directament i per altres usos que interessin
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
Quota tributària
Article 6
1. La quota tributària és la que figura a la tarifa annexa (annex I) a aquesta Ordenança.
2. L’import de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic provincial es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la
utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de
domini públic.
3. Si s'utilitzen procediments de licitació pública, l'import de la taxa és determinat pel valor
econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació.
4. En altres casos d’aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la valoració.
5. Tret que l'estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, es partirà de
l'aplicació del tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que
s'ocupi. Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figura a l'inventari, sinó que pot
ser, a elecció de l'Administració, el valor cadastral de la zona, el que s'ha pagat per
expropiacions a la mateixa zona, el que deriva de peritatges de tècnics o d'agents de la
propietat immobiliària, etc.
Acreditació
Article 7
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
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a) Quan s'inicia la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que a aquest
efecte s'entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat
sol·licitada.
b) Quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
c) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, s’efectuarà
el pagament corresponent.
En tot cas, es pot exigir el dipòsit previ parcial o total de l’import.
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, quan es presenta la sol·licitud
d’autorització per a l’ocupació del domini públic local pels supòsits previstos a la tarifa
annexa, s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent.
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta
Ordenança sense sol·licitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o
aprofitament.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat
administrativa o el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presti o no
s’exerceixi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
5. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a diversos exercicis,
l’acreditació tindrà lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en
l’ocupació.
Liquidació
Article 8
Nascuda l’obligació de tributar, es procedirà a la confecció de la liquidació corresponent, la
qual es notificarà al subjecte passiu.
Règim de declaració
Article 9
1. L’Administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les
comprovacions oportunes.
En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’Administració pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
2. L’Administració, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les
declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
3. Si les taxes no són satisfetes al seu venciment, l’Administració pot exigir, a més de les
quotes vençudes, els interessos de demora, d’acord amb LGT i l’Ordenança general.
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Article 10
1. Per al pagament de la taxa, l’Organisme pot establir períodes de venciment mitjançant el
reglament del servei o per acords de caràcter general.
2. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha d’efectuar
per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos,
en el moment del requeriment del pagament.
La gestió de la recaptació d’aquesta Ordenança Fiscal es pot encomenar integrament a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Una vegada exhaurida la via de cobrament en període voluntari, es procedirà al cobrament
per via executiva.
Infraccions i sancions
Article 11
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions
corresponents, estarà subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general.
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic
Article 12
Pel que fa a les responsabilitats que es derivin de la destrucció o el deteriorament del domini
públic local, s’estarà subjecte al que disposen el TRHL i l’Ordenança general.
Es girarà per part de l’Institut del Teatre contra l’obligat a la taxa l’import equivalent al
desperfecte augmentat amb els costos de gestió administrativa corresponents.
Concessió o autorització d’aprofitaments especials
Article 13
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació
directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per
part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o
la modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la
normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el «Reglamento de bienes
de las entidades locales», aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny.
3. L’atorgament de les concessions correspon al Ple, i és preceptiu i indispensable el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació quan s’atorgui per més de
cinc anys i quan la quantitat dels béns de domini públic sigui superior al 20% dels recursos
ordinaris del pressupost.
4. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o de durada
inferior a un any, en cas que els sol·licitants siguin més d’un, correspondrà al president
l’atorgament de la llicència corresponent. Per atorgar-la, es parteix de l’import de tarifa i cal
seguir procediments que, sens perjudici de l’agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència, com poden ser el concurs normal, el concurset, la subhasta
mitjançant licitacions al més adient, etc.
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5. En altres casos, correspon al president l’atorgament de les llicències d’ús o aprofitaments
especials de béns de domini públic per l’import de la tarifa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal (taxes i preus públics), que ha estat modificada per acord
provisional del Ple de la corporació en sessió que va tenir lloc el 31 d'octubre de 2013 i que
ha quedat definitivament aprovada en data 13 de desembre de 2013, regirà a partir de 1 de
gener de 2014.
Posteriorment, s'ha modificat parcialment l'Ordenança fiscal (taxes) per acord provisional del
Ple de la corporació en sessió que va tenir lloc el 27 de febrer de 2014 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 16 d'abril de 2014.

5

