
 

 
Ajuntament de Sallent 
Ordenances Fiscals 2021 
 

Ordenança fiscal núm.32 
 

           TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ENVELAT MUNICIPAL 
 
 
Article 1r.  Fonament i Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
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 es disposa en els articles 15 al  19 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la utilització de l’envelat municipal,  que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 
39/1988. 
 
Article 2n. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització per part dels particulars (persones 
físiques o jurídiques) i/o entitats de l’envelat de titularitat municipal i del local de 
contramestres, en els termes especificats en les tarifes contingudes en l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r. Subjectes Passius. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de  contribuents, les persones 
físiques o jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització per la utilització   de 
l’envelat municipal. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1.-  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de 
la Llei General Tributària. 

2.-  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i 
entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de 
la Llei General Tributària. 

 
Article 5è. Beneficis Fiscals 
 
Gaudiran d’exempció subjectiva: 
 
Les Entitats o associacions segons el que estableix el reglament d’utilització de 
l’envelat municipal aprovat per l’Ajuntament. 
 
 



 

 

 
 

Article 6è. Quota Tributària 
 
 ENVELAT MUNICIPAL I LOCAL CONTRAMESTRES 
 
 

1.- Utilització de la instal·lació per part d’entitats i associacions ciutadanes sense 
ànim de lucre del municipi de Sallent. 

      1.1.- Preu hores conserge .......................................................... 20,00€/hora  
      1.2.- Consum elèctric................................ segons consum i tarifes aplicables 
      1.3.- Preu neteja ................................................................................ 125,00€  
      1.4.- Calefacció .......................................  segons consum i tarifes aplicables 
      1.5.- Servei Vigilància ................................ obligatori a càrrec del contractant 
      1.6.- Fiança  .................................................................................... 125,00€  
      1.7.- Neteja locals.................................................................................opcional 
      1.8.- Neteja WC externs envelat.............................................................88,00€ 
      1.9.- Lloguer neveres Local Contramestres............................................30,00€ 
 
 

2.- Utilització de la instal·lació per part d’entitats i  associacions ciutadanes sense 
ànim de lucre de fora del municipi i particulars. 

      2.1.- Preu hores conserge .......................................................... 20,00€/hora 
      2.2.- Consum elèctric................................ segons consum i tarifes aplicables     
      2.3.- Preu neteja ............................................................................... 125,00 €  
      2.4.- Calefacció ........................................ segons consum i tarifes aplicables 
      2.5.- Lloguer envelat.......................................................................300,00€/dia 
      2.6.- Lloguer Contramestres...........................................................100,00€/dia 
      2.7.- Servei Vigilància ................................ obligatori a càrrec del contractant 
      2.8.- Fiança........................................................... ........................ ....125,00 € 
      2.9.- Neteja locals....... ...................................................................... opcional 
      2.10.- Neteja WC externs envelat...... ..................................................88,00€ 
      2.11.- Lloguer neveres Local Contramestres.........................................30,00€ 
 
 
Article 7è. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’obté l’autorització per la 
utilització dels Serveis  de les instal·lacions de l’envelat municipal.  
 
 
Article  8è. Règim de Declaració i d’Ingrés. 
 
Les taxes detallades en l’article 6 anterior  s’exigiran,  a través     d’autoliquidacions, 
lliurant-se com a justificant del pagament realitzat els corresponents tiquets o 
abonaments pels diferents encarregats-responsables de les instal·lacions 
corresponents. 
 
Article 9è. Notificació de les Taxes. 
 
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment en que es 
presenti l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 



 

 
Malgrat  el previst en l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació, 
aquesta resultés incorrecte, es practicarà liquidació complementària. 
 
 
Article 10è. Infraccions i Sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei 
General Tributària  i a la seva normativa de desenvolupament. 
 
 
Disposició Final. 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 14 de gener del 2000 i aprovada l’equivalència en euros pel 
Ple de 9 de Novembre del 2001, modificada pel Ple de 27 d’Octubre de 2006, pel 
Ple de 4 de Novembre de 2008, pel Ple de 28 d’Octubre de 2010, pel Ple de 27 
d’Octubre de 2011, pel Ple de 21 d’Octubre de 2013 i pel  començarà a regir el dia 
1r. de gener de l’any 2015, continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
   
     
              Vist i plau 
              L’ Alcalde,                                                 El Secretari acctal.,        
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