Proposta de resolució
Plenari Municipal
Conforme,

Conforme,

Diego Castejón Chico de Guzmán
Cap del Servei de Gestió Tributària

Ana Muñoz Martínez
Directora de promoció econòmica,
comerç, ocupació, recursos humans,
hisenda, serveis interns i promoció de
la ciutat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes de les diferents Àrees muncipals proposant les modificacions que
s’indiquen, així com l’informe del Servei de Gestió Tributaria i la Direcció de l’Àrea de promoció
econòmica, comerç, ocupació, recursos humans, hisenda, serveis interns i promoció de la
ciutat, els arguments dels quals es donen aqui per reproduits.
Vist l’acord de la Junta de Govern de Patronat Municipal de la Música en relació amb els preus
públics que gestiona.
Per tot això, el tinent d’alcaldessa executiu de serveis interns, promoció econòmica, comerç,
ocupació i promoció de la ciutat, proposa al plenari municipal l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals i ordenances de preus públics que a continuació es relacionen:

A) ORDENANCES FISCALS


Ordenança reguladora de la gestió de la recaptació dels tributs i d’altres
ingressos de dret públic municipals.

Primer.- Article 2.4: es proposa afegir “i de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica”,
restant redactat:
4. Tenint en compte l’acord de delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i preus públics en període executiu, així
com, la gestió i recaptació de les multes de trànsit i de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 31 de maig de 2010, aquesta Ordenança es
complementa amb l’Ordenança General d’aquest Organisme en les funcions que li han estat
delegades.
Segon.- Article 8.3: es proposa afegir “o Organisme de Gestió Tributària”, restant redactat:
3. Des del Servei de Recaptació o Organisme de Gestió Tributària es requerirà al
responsable, o a qualsevol d’ells, si n’hi ha més d’un, per a que efectuï el pagament, a la
vegada que se li dóna audiència, amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, per un
termini de quinze dies, per tal que els interessats puguin al·legar i presentar els documents que
estimin pertinents.
Tercer.- Article 9.3: es proposa afegir “o per l’òrgan competent de l’Organisme de Gestió
Tributària”, restant redactat:
3. L’acte administratiu de derivació serà dictat pel Tinent d’alcalde delegat competent, o per
l’òrgan competent de l’Organisme de Gestió Tributària, i notificat en la forma establerta a
l’article anterior.
Quart.- Article 12.6: es proposa substituir “Alcalde” per “Tinencia d’alcaldia delegada
competent” i afegir “o per l’òrgan competent de l’Organisme de Gestió Tributària”, restant
redactat:
6. La declaració d’afecció dels bens i consegüent derivació de responsabilitat a l’adquirent, serà
aprovada per la Tinencia d’alcaldia delegada competent o per l’òrgan competent de
l’Organisme de Gestió Tributària, prèvia audiència a l’interessat, per termini de quinze dies.
Cinquè.- Article 14.2: es proposa canviar el termini de dos mesos pel d’un mes i afegir “o en la
forma establerta a l’Ordenança de l’Organisme de Gestió Tributària, per aquells tributs
que hagi estat delegada la recaptació en període voluntari”, restant redactat:
2. S’acceptaran ordres de domiciliació fins un mes abans de l’inici del cobrament en període
voluntari. Les ordres rebudes a partir d’aquest termini tindran efectes per a l’any vinent.
La domiciliació es podrà sol·licitar:
Mitjançant personació de l’interessat o persona degudament autoritzada al Servei de
Recaptació, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OIAC) i a les entitats financeres col·laboradores o,
en la forma establerta a l’Ordenança de l’Organisme de Gestió Tributària, per aquells
tributs que hagi estat delegada la recaptació en període voluntari.
Quan la domiciliació hagi estat ordenada i no hagi tingut el seu efecte per raons alienes al
contribuent, una vegada iniciat el període executiu, només s’exigirà el pagament de la quota
inicialment liquidada (principal).
Sisè.- Article 14.4 (paràgraf segon): es proposa substituir butlleta per ordre, restant redactat:
Els contribuents que no tinguin domiciliats aquests tributs, podran demanar el pagament en els
mateixos terminis, és a dir fraccionar-los, sempre que aportin degudament complimentada
l’ordre de domiciliació bancària per a l’any següent i condicionada la seva concessió a la
inexistència de deutes en via executiva. Si es compleixen aquests condicionaments es
concedirà el fraccionament i tampoc s’exigiran interessos de demora.
Setè.- Article 15.7: es proposa afegir “o per l’Organisme de Gestió Tributària”, restant
redactat:

7. El pagament dels deutes en el període executiu es realitzarà a les entitats col·laboradores
designades per l’Ajuntament o per l’Organisme de Gestió Tributària, en les condicions i
terminis determinats en el document de notificació corresponent.
Vuitè.- Article 20.3: es proposa incrementar la quantia del deute per gaudir de la dispensa de
garantia en les sol·licituds d’ajornaments, passant de 3.000 euros a 6.000 euros, restant
redactat:
3. Es podrà dispensar de presentar garantia quan l’import del deute a fraccionar sigui inferior a
18.000 € de principal, excepte els casos en què circumstàncies especials de l’expedient ho
requereixin. Tanmateix, no gaudiran de dispensa de garantia els deutes ajornats per un import
superior a 6.000 euros, a excepció que l’ajornament sigui igual o inferior a tres mesos.
Novè.- Article 22.3: es proposa no detallar els motius pels quals el termini de prescripció
s’interromp ja que els estableix la Llei general tributària de forma més extensa que l’actual
redactat de l’Ordenança i la Llei és la que preval per sobre de l’Ordenança, restant redactat:
3. El termini de prescripció s’interromprà d’acord amb el que estableix la Llei 58/2003,
general tributària.
Desè.- Article 23.1: es proposa afegir que per raons de cost i eficiència no es liquidaran els
rebuts/liquidacions de menys de 10 euros quan deriven d’un expedient de derivació a
responsables i successors, restant redactat:
1. De conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, per raons de cost i eficiència perquè la quantia del deute resulta
insuficient per cobrir el cost que la seva recaptació comporta, es podrà:
- anul·lar rebuts i liquidacions, així com drets reconeguts i compromisos
d’ingressos, d’import igual o inferior a 30 euros, quan hagi finalitzat el termini de
pagament en voluntària.
- anul·lar rebuts i liquidacions, així com drets reconeguts i compromisos
d’ingressos, d’import igual o inferior a 60 euros, quan hagi finalitzat el termini de
pagament en executiva.
- No liquidar ni exigir rebuts i liquidacions a responsables i successors del deute,
quan l’import sigui igual o inferior a 10 euros.
Onzè.- Article 29: es proposa que a totes les referències que hi ha al Butlletí Oficial de la
província siguin al “Butlletí Oficial de l’Estat i al seu cas al Butlletí Oficial de la Província”.
 Ordenança Fiscal núm.1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Primer.- Per tal de simplificar i adequar la redacció, sense afectar temes de fons, a l’apartat a)
de la lletra a. del número 3 de l’article 5 (relatiu a la documentació a comprovar), on diu
“Acreditació del títol de família nombrosa ...” dirà “Acreditació del títol col·lectiu de família
nombrosa ...” i l’últim paràgraf d’aquest apartat 3 de l’article 5 restarà amb la següent
redacció: “Aquesta bonificació es podrà sol·licitar fins el dia 15 de març de cada exercici
segons el model establert per l’ajuntament, i si no fos laboral, el següent dia laboral. La
bonificació s’aplicarà directament al rebut de Padró”.
Segon.- Per qüestions d’ordre econòmic, es suprimeix l’exempció pregada del número 2 de
l’apartat d) de l’article 4, relativa als rebuts amb una quota liquida inferior als 7’5 euros, i
s’afegirà com a número 3 de l’article 7 el següent: “ Per raons d’ordre econòmic i de gestió,
no es realitzarà liquidacions la quota liquida de les quals sigui inferior a 7’5 euros”.
Tercer.- Cal corregir una errada al número 5 de l’article 5. On diu “La subvenció caldrà ...” dirà
“La bonificació caldrà ...”.
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Únic.- Afegir un nou apartat (el 7) a l’article 7, que restarà amb la següent redacció (article
redactat segons proposta de l’AMB “Programa Mobilitat Sostenible”).
“7.- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota els subjectes passius si acrediten la
realització, durant l’any anterior a la meritació de l’impost, de les mesures aprovades en
el seu Pla de Transport al Centre de Treball i sempre que aquestes sigui avaluades
favorablement pels serveis tècnics municipals com a minoradores del consum d’energia
i les emissions.
Es tindrà en compte fonamentalment l’efectivitat significativa demostrable en la
utilització del transport públic pels seus empleats i la utilització de vehicles no
contaminants (bicicletes i vehicles “zero emissions” i “eco”) per la seva flota

empresarial.”
 Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Únic.- Modificar el punt número 1 de l’article 5, que restarà amb la següent redacció (article
redactat segons proposta de l’AMB “Programa Mobilitat Sostenible”).
“1.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles classificats
en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Transit com de “zero emissions” i
“eco”.
Aquesta bonificació serà d’aplicació a partir de l’exercici 2017, i haurà d’estar sol·licitada
pel subjecte passiu de l’impost entre l’1 de gener i el 15 de febrer (o dia laborable
posterior si és festiu), restant al Padró com a vehicle bonificat mentre aquesta
bonificació estigui prevista a l’Ordenança. Si es sol·licita amb posterioritat a aquestes
dates serà d’aplicació a partir de l’any següent.”
 Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Únic.- Per tal de clarificar les bonificacions establertes a l’article 7.1, i establir criteris clars i
objectius, aquest apartat es modifica i resta amb la següent redacció:
1. S’aplicarà una bonificació de la quota de l’Impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del
treball.
Podran gaudir d’aquesta bonificació:
a) Les obres, construccions i instal·lacions promogudes per entitats sense ànim de
lucre per tal de complir les seves finalitats socials (bonificació del 95%).
b) Les obres, construccions i instal·lacions en edificis inclosos en el Catàleg del Pla
especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, quan afectin a
elements protegits de l’edifici (bonificació del 95%).
c) Les obres, construccions i instal·lacions realitzades en locals afectes a l’exercici
d’activitats econòmiques, de les quals el subjecte passiu sigui el titular, sempre
que hagi incrementat la seva plantilla en el municipi en un 10% o més a l’exercici
a la sol·licitud de la llicència i el precedent (bonificació del 95%).
La concessió correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, amb la sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.”
 Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
Per tal de bonificar la transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort de persona
propietària, ja siguin descendents (nova bonificació) o el cònjuge (s’incrementa del 50 al 75%),
es proposa modificar el text de l’Ordenança en els següents termes:
Primer.- A l’article 6, número 1 es modifica restant amb la següent redacció:
“1.- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu per causa de mort, s’aplicarà la bonificació del
75% sobre la quota íntegra de l’Impost relatiu exclusivament al domicili habitual i una plaça
d’aparcament ( si hi han varies, s’aplicarà a la més propera al domicili) , quan l’adquirent
sigui el cònjuge del causant.
El número 2 de l’article 6 es modifica i restarà amb la següent redacció:
2.- Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat i es concedirà, quan escaigui, si es demanada
en el termini màxim de sis mesos des de la mort del causant o un any si s’ha concedit la
corresponent pròrroga.
Segon.- Establir una nova bonificació amb la següent redacció:
Articles 6, nous punts 6.4 i 6.5 :
“4.- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu per causa de mort, s’aplicarà la bonificació del
50% sobre la quota íntegra de l’Impost relatiu exclusivament al domicili habitual i una plaça

d’aparcament ( si hi han varies, s’aplicarà a la més propera al domicili) , quan l’adquirent
sigui el descendent de primer grau del causant i sempre que es donin les condicions
següents:
1. Que l’adquirent hagi conviscut amb el causant durant un període mínim de dos
anys a la data de la defunció en aquest domicili. En cap cas s’interromprà el
període si el causant ha estat ingressat a una residència o altre entitat similar per
motius d’edat o salut. En aquest cas caldrà adjuntar a la petició la documentació
acreditativa corresponent. Pel que fa a la convivència, l’ajuntament s’estarà a allò
que disposi el Padró Municipal d’Habitants.
2. Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat
o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant un mínim de quatre anys
comptats a partir de la data de la defunció del causant. Cas contrari es perdrà el
dret i l’ajuntament practicarà la corresponent liquidació
5.- Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat i es concedirà, quan escaigui, si es demanada
en el termini màxim de sis mesos des de la mort del causant o un any si s’ha concedit la
corresponent pròrroga.
 Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la taxa d’estacionament de vehicles
per a persones amb mobilitat reduïda.
Únic.- De conformitat amb l’informe de l’Àrea gestora, actualment el peticionari d’una reserva
d’estacionament de mobilitat reduïda no té dret a aquest tipus d’autorització si és propietari
d’una plaça d’aparcament adaptada i accessible en el cas de conductor i, en el de no
conductor, s’amplia la prohibició també a les persones que conviuen amb ell. Per tal de poder
realitzar aquesta comprovació es proposa la sol·licitud d’un informe tècnic extern.
Per tal de donar cabuda dintre de l’ordenança que ens ocupa aquest aspecte es proposa que al
capítol III, aspectes generals, dins de l’article 3, es modifiquin els següents punts:
On diu:
“2.2.1 Domicili. Característiques i requisits.
d) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible en el
municipi on resideix a una distància inferior a 100 metres del seu domicili (junt amb la sol·licitud
de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no en
disposa de cap).
2.2.2. Lloc de treball. Característiques i requisits:
e) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible a una
distància inferior a 100 metres del lloc de treball (junt amb la sol·licitud de reserva de plaça la
persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no en disposa de cap).
2.2.3. Centre d’estudis. Característiques i requisits:
c) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible una
distància inferior a 100 metres del centre d’estudis (junt amb la sol·licitud de reserva de plaça la
persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no es disposa de cap).
2.3. Titulars no conductors
2.3.1. Característiques i requisits:
b) Ni el titular, ni el conductor, ni cap membre empadronat en el domicili, no podran disposar de
plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible en el municipi on resideix
(juntament amb la sol·licitud de reserva de plaça tant el conductor com la persona amb
mobilitat reduïda signaran una declaració jurada conforme no en disposen de cap).
...”
Dirà:
“2.2.1 Domicili. Característiques i requisits.
d) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible
en el municipi on resideix a una distància inferior a 100 metres del seu domicili (junt amb
la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una declaració jurada
conforme no en disposa de cap).
En el cas que se’n disposi, i la plaça no sigui adaptada i accessible, el sol·licitant haurà
de presentar el certificat tipus signat per un col·legiat que ho acrediti.
2.2.2. Lloc de treball. Característiques i requisits:
e) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible
a una distància inferior a 100 metres del lloc de treball (junt amb la sol·licitud de reserva
de plaça la persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no en disposa de

cap).
En el cas que se’n disposi, i la plaça no sigui adaptada i accessible, el sol·licitant haurà
de presentar el certificat tipus signat per un col·legiat que ho acrediti.
2.2.3. Centre d’estudis. Característiques i requisits:
c) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible
a una distància inferior a 100 metres del centre d’estudis (junt amb la sol·licitud de
reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no en
disposa de cap).
En el cas que se’n disposi, i la plaça no sigui adaptada i accessible, el sol·licitant haurà
de presentar el certificat tipus signat per un col·legiat que ho acrediti.
2.3. Titulars no conductors
2.3.1. Característiques i requisits:
b) Ni el titular, ni el conductor, ni cap membre empadronat en el domicili, no podran
disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible en el
municipi on resideix (juntament amb la sol·licitud de reserva de plaça tant el conductor
com la persona amb mobilitat reduïda signaran una declaració jurada conforme no en
disposen de cap).
En el cas que se’n disposi, i la plaça no sigui adaptada i accessible, el sol·licitant haurà
de presentar el certificat tipus signat per un col·legiat que ho acrediti.”
 Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions.
Aquesta Ordenança no varia el seu contingut.


Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per prestació dels serveis del
cementiri municipal.

Primer.- Es proposa introduir a l’article 5 de la nostra ordenança número 8 el següent redactat
(nou supòsit tarifari):
“H) Sepultures amb la concessió finalitzada o extingida, procedents de títols concedits a
perpetuïtat o similars, un cop arribin a la seva finalització per transcurs dels 99 anys de
concessió :
La taxa pels drets de renovació de concessions de sepultures finalitzades o de noves
concessions a titulars que ja ho havien estat de la mateixa sepultura i que per tant en el
moment de l’acte administratiu encara estan els restes dels seus difunts a la sepultura,
tindran una bonificació del 85 %.”
 Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa sobre llicències d’obres,
construccions i instal·lacions de nous elements industrials.
Aquesta Ordenança no varia el seu contingut.


Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

Primer.- Modificar la taxa per expedició de documents administratius, a l’article 7, epígraf 3, en
base a l’informe adjunt del Coordinador de paisatge urbà, comerç i transport, per tal de fer-la
concordant amb l’ ordenança fiscal numero 14 referent a la taxa per ocupació i aprofitament de
la via pública, capítol VI tarifes, article 6, punt E.
On diu:
“Emissió de títol plastificat per a la venda ambulant o duplicat del mateix té un preu de 28€”
Dirà:
“Emissió de títol plastificat per a la venda ambulant o duplicat del mateix té un preu de
15€”
Segon.- Introduir una nova taxa per a l’expedició de documents administratius, per l’elaboració
d’informes tècnics corresponents a les actuacions derivades de les inspeccions i el control dels
habitatges buits, amb la incorporació del següent redactat (Al Capítol IV, subjecte passiu, article
4):
On diu:
“Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es

refereix l’article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin o se’n beneficiïn o en l’interès de
les quals recaigui el servei o activitat municipal.”
Dirà:
“Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin, que provoquin, o
se’n beneficiïn o en l’interès de les quals recaigui el servei o activitat municipal.”
Tercer.- A l’article 5, afegir un nou paràgraf que serà la lletra g) amb el següent redactat:
“g) Estaran exempts de la taxa per a la verificació d’us anòmal de l’habitatge, en cas
d’habitatge buit, les administracions publiques i entitats que en depengui, que
tinguin competències en matèria d’habitatges, les seves entitats publiques
empresarials o les societats municipals, així com les entitats del tercer sector social
de Catalunya de la xarxa d’habitatge d’inserció que regula el Ple pel dret a
l’habitatge.
També estaran exempts d’aquesta taxa aquells subjectes passius que acreditin tenir
un patrimoni net inferior a 500.000€ i bens per valor inferior a 1 milió d’euros.”
Quart.- A l’ article 7, Epígraf 1, lletra i) afegir un nou paràgraf que serà el punt núm. 6 amb el
següent redactat, i renumerar l’actual núm. 6 com a núm. 7:
“...
6. Actuacions d’inspecció i control sobre els habitatges declarats buits o
permanentment desocupats de conformitat amb la Llei 18/1007 del dret a
633 €
l’habitatge de Catalunya o la norma legal que la substitueixi.
7. ...”
Cinquè.- A l’article 9, afegir un nou punt, que estarà numerat amb el núm. 4, i que tindrà el
següent redactat:
“4. La taxa establerta per a la inspecció d’habitatges buits es meritarà amb la declaració
de situació anòmala d’un habitatge per mantenir-ho desocupat mes de dos anys
sense causa justificada.”
 Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per prestacions de la Policia
Local i circulacions especials.
Aquesta Ordenança no varia el seu contingut.


Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la taxa per immobilització i retirada
de vehicles a la via pública i tinença en dipòsit municipal.

Aquesta Ordenança no varia el seu contingut normatiu ni es modifiquen tarifes. Tanmateix, per
facilitar als usuaris el pagament, a sol·licitud de l’empresa Gramepark S.A. gestora del servei,
s’arrodoneix el preu d’1’88 € a 2 €, i el de 7,69 € a 8 €.


Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa pels usos socials dels
edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d’educació infantil i
primària, d’educació especial i d’educació d’adults.

Aquesta Ordenança no varia el seu contingut.


Ordenança Fiscal núm. 14 Reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament
de la via pública.

Primer.- Modificar l’ article 5.2, a efectes de la seva precisió, pel que fa a les agrupacions
locals de partits polítics
On diu:
“2. No es meritarà la taxa per a l’ocupació de la via pública descrita en aquesta ordenança per
aquelles ocupacions que tinguin per finalitat activitats d’interès social, educatiu, cultural,
benèfic, esportiu, promoció del comerç local i sector de la restauració del municipi, sempre que
aquestes s’organitzin i realitzin per entitats i associacions inscrites en el Registre d’entitats

municipal.”
Dirà:
“2. No es meritarà la taxa per a l’ocupació de la via pública descrita en aquesta ordenança per
aquelles ocupacions que tinguin per finalitat activitats d’interès social, educatiu, cultural,
benèfic, esportiu, promoció del comerç local i sector de la restauració del municipi, sempre que
aquestes s’organitzin i realitzin per entitats i associacions inscrites en el Registre d’Entitats
Municipal, i agrupacions locals de partits polítics.”
Segon.- Incorporar un nou punt a l’article 7, en el següent sentit:
“A. OCUPACIÓ DE FIRES I FESTES
“En el cas que l’Ajuntament ho estimi convenient, es podrà limitar el nombre
d’ocupacions de la via pública per mitjà de l’aprovació de les corresponents bases
reguladores, en el que caldrà la pública concurrència o sorteig entre totes les
sol·licituds.
A efectes de comptabilització dels dies festius en el període de Nadal, es comptaran com
a dies festius els compresos entre el dia 24 de desembre de l’any en curs i el dia 6 de
gener de l’any següent, ambdós inclosos.”
Tercer.- Modificar a l’apartat A, ocupació per fires i festes, el punt 4 en el següent sentit:
On diu:
“4. Fira de San Jordi. Ocupació per la venda de roses per punt de venda i dia.
En el cas que l’Ajuntament ho estimi convenient, es podrà limitar el nombre d’ocupacions de la
via pública per mitjà de l’aprovació de les corresponents Bases reguladores, en el que caldrà la
concurrència o sorteig entre totes les sol·licituds.”
Dirà:
“4. Fira de Sant Jordi. Ocupació per la venda de roses per punt de venda i dia.”
 Renumerar en l’apartat A, ocupació per fires i festes, els punts del núm. 6 en endavant, i
incorporar una nova taxa d’instal·lació de xurreries i bunyoleries per ocupacions
temporals, amb motius de fires i festes, segons informe de costos adjunt, que serà el punt
núm. 10.
“6. Activitats itinerants a la via publica i promoció i exposició de productes per punt de venda i
dia
• Mínim autoritzat: fins a 3 m2
Per cada m2 que superi el mínim autoritzat
7. Circs i altres espectacles similars per m2 o fracció /dia o fracció
Amb un import mínim de
Es computaran dos dies mes en concepte de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions del
circ.
El dipòsit mínim a ingressar, previ a l’atorgament de l’autorització serà de
La tarifa a aplicar als espectacles vinculats a les Festes Majors s’establiran mitjançant conveni.
8. Atraccions de fira, venda no sedentària i qualsevol altra ocupació per m2 dia o fracció (a
excepció de les vinculades a les Festes Majors en que la tarifa s’establirà mitjançant conveni)
Es computaran dos dies mes en concepte de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions
9. Globus. Venda no sedentària de globus per punt de venda /dia o fracció
10.Quioscos de xurreria i bunyoleria, per m2 o fracció i dia
3,78 €
11. Altres instal·lacions a la via publica per m2 o fracció / dia o fracció
12. Fira de Sant Ponc, segons el que s’estableixi per conveni amb l’òrgan gestor, o be el que
regulin les
Bases aprovades a tal efecte. En defecte es cobrarà per punt de venda i dia (sent les úniques
dimensions autoritzades):
- 2 x 2 metres
- 4 x 2 metres
- 3 x 3 metres”
Quart.- A l’article 6, modificar l’apartat E pel qual es proposa diferenciar els mercats de venda
no sedentària en base a la seva ubicació en el municipi, de manera que es disminueix la taxa
actual per als mercats del Fondo i Sagarra i es crea una nova taxa per al mercat de Singuerlin,
amb el següent redactat:

On diu:
“E. PARADES DE VENDA EN MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Parades de venda en els mercats de venda no sedentària per metre lineal/any
1
48,00 €
...”
Dirà.“E. PARADES DE VENDA EN MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Parades de venda en els mercats de venda no sedentària situats al Fondo i Sagarra
per metre lineal/any
133,20 €
Parades de venda en els mercats de venda no sedentària situat al Singuerlin
per metre lineal/any
100,00 €
...”
S’adjunta l’estudi de costos corresponent.
Cinquè.- Dins l’article 8, a l’apartat A, suprimir el punt 3 que fa referència a les rases donat
que ja existeix a la ordenança fiscal número 9 corresponent a la taxa sobre llicències d’obres i
construccions i instal·lacions de nous elements industrials dins del capítol V, quota tributària,
article 5 i punt 14 amb el mateix redactat.
Sisè.- Modificar l’article 14, per tal d’incorporar la gestió dels següents padrons fiscals:
1. Aparells recreatius infantils
2. Expositors annexos a establiments comercials
3. Caixers i aparells de venda automàtica o altres similars
Actualment totes les dades i informació dels impostos periòdics dels expedient d’ocupació de la
via abans esmentats, figuren en un cens a partir del qual s'elaboren liquidacions anuals. Es
considera que aquestes liquidacions es podrien fer mitjançant un padró fiscal o llista
recaptadora que s'exposi al públic amb les dades dels subjectes passius, les bases imposables
o, si s’escau, les liquidables, i la quota tributària. L'exposició del padró s'entendrà com a
notificació col·lectiva cada any, excepte en els casos en què es produeixi alguna modificació de
les dades d’aquest padró o es doni d’alta un nou subjecte passiu.
Es proposa modificar l’article 14 on s’indica la gestió dels padrons municipals amb el següent
redactat:
On diu:
“La taxa corresponent a la utilització de les voreres i de la via pública per:

Guals

Terrasses de bar

Quioscos

Mercats de venda no sedentària
Es gestiona a partir d’un padró.”
Dirà.“La taxa corresponent a la utilització de les voreres i de la via pública per:

Guals

Terrasses de bar

Quioscos

Mercats de venda no sedentària

Aparells recreatius infantils

Expositors annexos a establiments comercials

Caixers i aparells de venda automàtica o altres similars
Es gestiona a partir d’un padró.”
Setè.- Derogar l’article 15 referent a la taxa per ocupació i aprofitament de la via pública ja que
no s’aplica.


Ordenança Fiscal núm. 15 Reguladora de la taxa d’utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic Local.

Únic.- Es corregeixi una errada material a l’article 4, al seu primer paràgraf, on diu “
....s’estableixen els tres règims quantificadors diferents.”, dirà “..s’estableix el següent
sistema de quantificació”.
 Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
de mercats.
Primer.- Es proposa modificar l’article 6 en els seus apartats A), B) i C) pel que fa a introduir
una taxa per la instal·lació d’aparells recreatius infantils en els espais comuns dels mercats, així
com unificar el preu en els tres mercats.
Aquesta modificació ve donada pel fet que algunes de les Juntes de concessionaris del mercat,
han demanat, per tal de poder millorar els seus ingressos per a portar a terme activitats de
promoció del mercat, poder instal·lar a els espais comuns, allà on sigui possible, aparells
recreatius infantils.
Aquesta taxa, l’objecte de la qual seria l’ocupació de l’espai comú per a instal·lar aquells
aparells recreatius, ha de coincidir amb la taxa que ja estableix la pròpia ordenança per
l’ocupació d’aquell espai comú per part de les taules de bar.
Així la modificació consistirà en: Afegir en cadascun d’aquells apartats A), B), i C) de l’article 6
un darrer paràgraf que dirà el següent:
“Per l’ocupació en els espais comuns del mercat per a la instal·lació d’aparells recreatius
2.
infantils i taules de bar: 14,61 €/trimestre/m ”.
Segon.- També cal modificar l’article 6, en el seu apartat C), pel que fa al tema de les taules
de bar, ja que ta taxa ha de coincidir amb les taxes aprovades per aquest tema, tant pel mercat
del Fondo, apartat A) del mateix article, con pel mercat de Sagarra, apartat B) del mateix
article, modificant els 15 €/trimestre/m2 per “14,61 €/trimestre/m2”.
Tercer.- Suprimir el darrer paràgraf de l’article 6, apartat C), ja que el mateix és una errada
material, resta d’alguna modificació anterior.
Quart.- L’article 8, té un únic paràgraf, però apareix com si fos un apartat a). És una errada
material i cal suprimir aquesta lletra a).


Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies públiques
municipals.

S’afegeix un nou Títol, el VII amb en nom de bonificacions i exempcions, que tindrà un article,
el 8, amb la següent redacció (article redactat segons proposta de l’AMB “Programa Mobilitat
Sostenible”).
“Article 8.1.- En les zones regulades en aquesta Ordenança, subjectes a les taxes establertes a
l’article 6, els vehicles identificats amb el distintiu de “zero emissions” estaran exempts
del pagament de la corresponent tarifa horària, però caldrà que, en tot cas, obtinguin el
corresponent comprovant horari a tarifa zero del parquímetre.
La bonificació, en aquells vehicles que duguin el distintiu “eco”, serà del 50% sobre la
tarifa horària en les mateixes zones de l’estacionament regulat.
La tarifa zero i la bonificació del 50% seran d’aplicació durant la primera hora i mitja
d’estacionament del vehicle.
Els titulars dels vehicles hauran de presentar la documentació oficial que acrediti el tipus
de combustible utilitzat per tal que l’ajuntament lliure, per cada vehicle, una targeta
electrònica que permeti obtenir el corresponent comprovant horari amb l’exempció o
bonificació abans esmentades.
2.- Els vehicles que duguin el distintiu “zero emissions” o “eco” i que ocupin una plaça
en un punt de recàrrega estaran exempts d’abonar tarifa del servei de recàrrega.”



Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de les contribucions especials.

Aquesta Ordenança no varia el seu contingut.

B) ORDENANCES DE PREUS PÚBLICS


Ordenança núm. 1 Reguladora preus públics.

Únic.- S’afegeix un nou apartat, el tercer a l’article 4 que dirà:
4.3.- Els preus establerts a les respectives Ordenances de preus públics inclouen
l’impost sobre el valor afegit, cas de meritar-se, a no ser que expressament s’estableixi
el contrari.
 Ordenança núm. 2 Reguladora preus públics per la prestació dels serveis i
activitats esportives.
La proposta per aquest exercici es fonamenta segons l’informe tècnic en els següents criteris:
1. Simplificar l’ordenança per tal de facilitar la seva lectura, eliminant text sobrer o
reiteratiu.
2. Eliminar les incongruències del text que comportin interpretacions errònies o fins i tot
contraries.
3. Equiparació d’equipaments, per tal de mantenir una coherència en l’aplicació.
4. Mantenir els preus actuals sense modificacions, seguint el criteri general de
l’Ajuntament.
5. Definir millor les figures aplicables per evitar controvèrsies i possibles al·legacions
com, per exemple definir millor que és un acte esportiu del que no ho és.
Pel que fa a l’apartat econòmic en la major part dels cassos hi ha una congelació dels imports,
sens perjudici que en temes puntuals pugui haver baixades o increments puntuals sobre l’1%
(veure informe tècnic juntament amb els quadres comparatius). El text proposat és el següent:
Article 1.- TARIFES
Els següents preus públics a aplicar durant l'any 2017contenen el 21 % d'iva quan
correspongui
A. COMPLEX ESPORTIU CAN ZAM
A.1 ABONAMENTS
A.1.1 MATRICULA, DESPESES D’INSCRIPCIÓ
A.1.1.1 Matrícula familiar (parella amb fills menors)

92,30

A.1.1.2 Matrícula familiar addicional

46,25

A.1.1.3 Matrícula jubilat i discapacitat

45,45

A.1.1.4 Matrícula individual adult >14 anys

72,00

A.1.1.5 Matrícula infantil < 14 anys

46,15

A.1.1.6 Matrícula mig dia, tarda-vespre, mig dia i tarda-vespre

27,45

A.1.2. QUOTES MENSUALS
A.1.2.1 Quota mensual jubilat

31,20

A.1.2.2 Quota mensual infantil

31,65

A.1.2.3 Quota mensual jubilat amb carnet rosa i discapacitat

19,85

A.1.2.4 Quota mensual individual adult

48,95

A.1.2.5 Baixa temporal

13,00

A.1.2.6 Quota aturat (Dill a Div. De 12 a 15 hs. Diss, Diu, i Fes. Accès lliure. Totes
activitats i espais)
A.1.2.7 Quota cap de setmana (Div. A partir de les 15 hs. Diss, Diu, i Fes. Accès
lliure. Totes activitats i espais)
A.1.2.8 Quota mig dia (Dill a Dij. De 12 a 16 hs. Div, Diss, Diu, i Fes. Accès lliure.
Sense activitats dirigides)
A.1.2.9 Quota tarda-vespre (Dill a Dij. De 20 a 23 hs. Div, Diss, Diu, i
Fes. Accès lliure. Sense activitats dirigides)
A.1.2.10 Quota mig dia i tarda-vespre (Dill a Dij. De 12 a 16 hs i de 20 a
23 hs. Div, Diss, Diu, i Fes. Accès lliure. Sense activitats dirigides)

27,90
22,15
28,45
28,45
32,90

A.1.3 BENEFICIARIS A L’ABONAMENT FAMILIAR
A.1.3.1 Beneficiari a l’abonament familiar persona menor

14,40

A.1.3.2 Beneficiari a l’abonament familiar > 14 anys

37,40

A.2 ACTIVITATS AQUÀTIQUES O FÍSIQUES
(1 sessió setmanal / aprox. 30 sessions anuals)
A.2.1 Horari lectiu de 9’00 a 12’00 i de 15’00 a 16’30
A.2.1.1 Preu per alumne i curs

89,30

A.2.2 Horari no lectiu
A.2.2.1 Preu per alumne i curs

143,90

A.3 BANY PUNTUAL PISCINA COBERTA (TEMP. HIVERN)
A.3.1 Forfait adult (ús de tot el centre)

10,75

A.3.2 Forfait infantil/jubilat/discapacitat (ús de tot el centre)

7,05

A.3.3 Forfait adult (ús només pàdel)

5,45

A.3.4 Forfait infantil/jubilat/discapacitat (ús només pàdel)

3,60

A.4 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER ADULTS (trimestrals/hivern)
A.4.1 Una classe setmanal

55,45

A.4.2 Dues classes setmanals

100,90

A.4.3 Tres classes setmanals

129,75

A.5 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES INFANTILS (trimestrals/hivern)
A.5.1 Una classe setmanal

47,00

A.5.2 Dues classes setmanals

81,50

A.5.3 Tres classes setmanals

113,00

A.6 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 3-5 ANYS (trimestrals/hivern)
A.6.1 Una classe setmanal

77,85

A.6.2 Dues classes setmanals

136,95

A.7 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 6 MESOS A 3 ANYS
(trimestrals/hivern)
A.7.1 Una classe setmanal

133,90

A.7.2 Dues classes setmanals (només per nens/nenes de 2 a 3 anys)
A.8 CURSOS D’ACTIVITATS
(trimestrals/hivern)
A.8.1 Dues classes setmanals

AQUÀTIQUES

GENT

GRAN

267,65
>65

ANYS
55,25

A.9 CAMPUS MULTIESPORTIUS D’ESTIU
A.9.1 Mitja jornada 1 setmana juny, agost i setembre (sense menjador)

54,05

A.9.2 Jornada complerta 1 setmana juny, agost i setembre (amb
menjador)
A.9.3 Mitja jornada 1 quinzena juliol (sense menjador)

108,05

A.9.4 Jornada complerta 1 setmana juliol (amb menjador)

216,30

108,05

A.9.5 Servei d'acollida, mitja jornada (1 setmana)

6,55

A.9.6 Servei d'acollida, mitja jornada (1 quinzena)

13,05

A.10 BALLS
A.10.1 Curs Ball de saló, trimestral, 1 sessió setmana
A.10.2 Cursos de ball (salsa,hip-hop,…) 1 classe setmana

68,45
143,65

A.11 CURSOS DE SALUT I ENTRENAMENTS (Trimestrals)
A.11.1 Cursos de natació terapèutica (2 sess./setm.)

131,95

A.11.2 Cursos de natació embarassades, (pre i post part, 2 sess./setm.)

131,95

A.11.3 Cursos de gimnàstica correctiva (2 sess./setm.)

121,15

A.11.4 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió)

25,20

A.11.5 Entrenament personal, una hora (preu sessió)

43,35

A.11.6 Abonament 5 sess. entrenament personal, mitja hora

108,05

A.11.7 Abonament 5 sess. entrenament personal, una hora

186,00

A.11.8 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió, dues persones)

34,55

A.11.9 Entrenament personal, una hora (preu sessió, dues persones)

50,45

A.11.10 Abonament 5 sess. entrenament personal, mitja hora (dues
persones)
A.11.11 Abonament 5 sess. entrenament personal, una hora (dues
persones)
A.11.12 Preparació proves físiques d'oposicions (2 sess./setmana)

142,75
214,80
84,20

A.12 ENTRADA PISCINA DESCOBERTA (TEMPORADA D’ESTIU)
A.12.1 Adults (dissabtes, diumenges i festius)

6,50

A.12.2 Menors de 14 anys, jubilats i discapacitats (dissabtes,diumenges i festius)

4,90

A.12.3 Adults dies feiners

5,60

A.12.4 Menors de 14 anys, jubilats i discapacitats (dies feiners)

4,00

A.12.5 Entrada grups >20 persones amb autorització de l’IME

2,35

A.12.6 Abonament familiar de temporada

195,05

A.12.7 Abonament adult de temporada

97,60

A.12.8 Abonament <14 anys, jubilats i discapacitats de temporada

61,10

A.12.9 Abonament adult de 10 entrades (intransferibles)

50,20

A.12.10 Abonament <14 anys, jubilats i discapacitats de 10 entrades (intransf.)

40,40

A.13 CURSOS DE NATACIÓ D’ESTIU (quinzenals)
A.13.1 Adults

44,65

A.13.2 Infants de 6 a 14 anys

44,65

A.13.3 Infants de 3 a 5 anys

54,75

A.13.4 Gent gran >65 anys

34,85

A.13.5 Infants de 6 mesos a 3 anys

103,80

A.14 LLOGUER D'ESPAIS
A.14.1 Un carrer en piscina coberta (preu carrer/hora)

28,05

A.14.2 Un carrer en piscina d'estiu (preu carrer/hora)

28,05

A.14.3 Sala d'activitats dirigides (fins a 5 persones, preu sala/hora)

34,00

A.14.4 Lloguer bicicleta cycling (per internet)

1,30

A.14.5 Lloguer pista pàdel (per internet)

1,30

A.15 MEDICINA ESPORTIVA (preu persona)
A.15.1 Servei dietètic (1 consulta)

25,05

A.15.2 Revisió mèdica (1 revisió)

36,85

A.15.3 Consulta mèdica (1 consulta)

26,40

A.15.4 Massatge local de 30 minutos

25,30

A.15.5 Massatge complet de 60 minutos

43,75

A.16 LLOGUER DE GUIXETES
A.16.1 Quota trimestral

29,40

A.17 PÀDEL
A.17.1 Lloguer pista (preu per pista/hora)
A.17.2 Lloguer llum pista (preu per pista/hora)

10,25
3,85

A.17.3 Classe amb monitor per 1 persona (preu per persona/hora)

38,65

A.17.4 Classe amb monitor per 2 persones (preu per persona/hora)

20,60

A.17.5 Classe amb monitor per 3 persones (preu per persona/hora)

14,55

A.17.6 Classe amb monitor per 4 persones (preu per persona/hora)

11,55

A.17.7 Partit-Classe amb monitor per 3 persones (preu per persona/hora)

12,85

A.17.8 Abonament 5 classes amb monitor per 1 persona
A.17.9 Inscripció torneig abonats
A.17.10 Inscripció torneig no abonats
A.17.11 Lloquer de raqueta
A.17.12 Inscripció rànking de pàdel

154,55
6,50
20,60
1,30
12,70

A. 18 ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
A. 18. 1 Assegurança d'accidents anual

8,35

Aquests preus inclouen els serveis descrits i s'han calculat també tenint en compte
les aturades tècniques periòdiques que s'han de fer a la instal·lació per mantenir-la
en perfecte estat de conservació
Els preus de les quotes ja contemplen els dies de tancament del centre en dies
festius segons el calendari aprovat pel centre i l'Ajuntament. Concretament els dies
1 i 6 de gener, els 2 dies festius de Setmana Santa i el 25 i 26 de desembre.

Al llarg de l'any es poden modificar les activitats ofertades en funció de la
demanda, horari i usos de la instal·lació.
Per tal de potenciar la viabilitat comercial del centre esportiu, i d'aquesta manera
poder amortitzar durant el termini de la concessió el cost de l'establiment del servei
i cobrir les despeses d'explotació tal com estableix el Plec de condicions de
l'Ajuntament de Santa coloma, proposem fer una sèrie de campanyes que s'aniran
concretant en diferents moments de l'any, les quals podran incloure descomptes
en matrícules i en quotes en diferents franges horàries.

Els cursets de natació s'inicien a l'octubre i acaben el mes de juny coincidint amb
el calendari escolar i es cobraran trimestralment (excepte si s'indica una
periodicitat diferent).
Els abonats tindran un descompte en la quota de les activitats i serveis contiguts
als apartats 4 al 8, 10, 11.1, 11.2, 11.3 i 13.

B. COMPLEX ESPORTIU TORRIBERA
B.1 ABONAMENTS
B.1.1 MATRICULA, DESPESES D’INSCRIPCIÓ
B.1.1.1 Matrícula

35,50

B.1.2 QUOTES MENSUALS
B.1.2.1 Infantil

23,05

B.1.2.2 Individual adult

27,95

B.1.2.3 Individual adult matins (de 9 a 15 hores)

17,05

B.1.2.3 Individual adult (dia sencer) CLUB

38,75

B.1.2.4 Individual adult matins (de 9 a 15 hs) CLUB

30,90

B.1.3 QUOTES A L’ABONAMENT FAMILIAR
B.1.3.1 Familiar (1 adult i 1 menor)

37,95

B.1.3.2 3er. ó més beneficiaris a l’abonament familiar persona adulta

17,85

B.1.3.3 3er.ó més beneficiaris a l’abonament familiar persona menor
(<18)
B.1.3.4 Familiar (1 adult i 1 menor) CLUB

13,65

B.1.3.5 3er. ó més beneficiaris a l’abonament familiar persona adulta
CLUB
B.1.3.6 3er.ó més beneficiaris a l’abonament fam. persona menor (<18)
CLUB

45,90
24,50
18,85

B.2 TENNIS-FRONTÓ (Lloguer d’una hora)
B.2.1 Individual (persona/hora)

7,35

B.2.2 Tres jugadors (persona/hora)

6,00

B.2.3 Quatre jugadors (persona/hora)

5,25

B.2.4 Grups (frontó)

21,20

B.2.5 Una hora il·luminació

4,70

B.2.6 1/2 hora il·luminació

2,35

(De dilluns a divendres de 9,00 a 17,00)
B.2.7 Individual (persona/hora)

4,40

B.2.8 Tres jugadors (persona/hora)

3,55

B.2.9 Quatre jugadors (persona/hora)

3,15

B.2.10 Grups (frontó)

12,75

B.3 TORNEIG TENNIS/FRONTÓ (per persona)
B.3.1 Torneig Tennis (abonats)

15,30

B.3.2 Torneig Tennis (no-abonats)

20,40

B.3.3 Torneig Tennis (alumnes escola)

18,35

B.3.4 Rànquing anual

30,60

B.3.5 Puntual

25,40

B.3.6 Lliga de Frontó (per parella)

42,65

B.4 FUTBOL SALA (1 hora)
B.4.1 Pistes 1 i 2 (gespa artificial), lloguer puntual

46,90

B.4.2 Pistes 1 i 2 (gespa artificial), lloguer de temporada

26,15

B.4.3 Una hora d’il·luminació

5,00

B.4.4 1/2 hora il·luminació

2,50

De dilluns a divendres de 9'00 a 17'00 hs.)
B.4.5 Pistes 1 i 2 (gespa artificial), lloguer puntual

31,90

B.4.6 Pistes 1 i 2 (gespa artificial), lloguer de temporada

17,05

B.5 TORNEIG FUTBOL SALA
B.5.1 Lliga caps de setmana
B.5.1.1 Lliga Dissabtes. Inscripció de l'equip, 10 jugadors. 14 jornades.

500,00

B.5.1.2 Lliga Diumenges. Inscripció de l'equip, 10 jugadors. 14 jornades.

500,00

B.5.2 Lliga intersemanal
B.5.2.1 Lliga intersemanal. Inscripció de l'equip, 10 jugadors. 14 jornades

500,00

B.5.3 Torneig 24 hs. Inscripció de l'equip, 10 jugadors.

185,00

B.5.4 Inscripció de jugador

20,00

B.5.5 Fiança / Dipòsit (per equip i lliga) caps de setmana

50,00

B.5.6 Fiança / Dipòsit (per equip i lliga) intersemanal

50,00

B.5.7 Fiança / Dipòsit (per equip i torneig específic)

80,00

B.6 CAMPUS MULTIESPORTIU

B.6.1 Campus Multiesportius d'estiu (Juny-Juliol-Agost-Setembre)
B.6.1.1 Setmana

90,00

B.6.1.2 Una quinzena (inclou 1 acampada)

180,00

B.6.1.3 Cinc setmanes (inclou 2 acampades)

400,00

B.6.1.4 Acampada

20,00

B.6.2 Campus multiesportius (Setmana Santa, Nadal, etc)
B.6.2.1 Setmana

60,00

B.6.2.2 Quinzena

100,00

B.7 CURSOS DE TENNIS (quota mensual individual)
B.7.1 Matrícula del curs

35,50

B.7.2 Iniciació, 1 hora setmanal

30,80

B.7.3 Perfeccionament, 2 hores setmanals

49,15

B.7.4 Competició, 3 hores setmanals

73,85

B.7.5 Classe particular d'una hora

23,65

B.7.6 Classe particular d'una hora (2 alumnes) amb il·luminació

29,60

B.8 ENTRADA PISCINA DESCOBERTA (TEMPORADA D’ESTIU)
B.8.1 Adults (diumenges i festius)

5,25

B.8.2. <14 anys, jubilats, monoparentals i discapacitats (diumenges i festius)

4,10

B.8.3 Adults (dilluns a dissabte)

4,60

B.8.3.1 Adults. Horari de 15 a 19 h (dilluns a divendres)

3,25

B.8.4 <14 anys, jubilats, monoparentals i discapacitats (dilluns a dissabte)

3,50

B.8.4.1 <14 anys, jubilats, monoparentals i discapacitats. Horari de 15 -19 h (dilluns a
divendres)
B.8.5 Entrada grups >20 pers. amb autorització de l’IME (de dill. a div. i d'11 a 14 h)
B.8.6 Abonament adult de 15 entrades (de dill a diss)
B.8.7 Abonament <14 anys, jubilats, monoparentals i discapacitats de 15 entr. (de
dill a diss)

2,50
2,30
49,65
37,60

B.8.8 Abonament temporada adult

96,90

B.8.9 Abonament temporda <14 anys, jubilats, monoparentals i discapacitats

65,00

B.8.10 Abonament temporada familiar (1 adult + menor de 14 anys)
B.8.11 Entrada de nit (divendres i dissabtes, de 21 a 02 hores)
B.8.12 Entrada de nit (divendres i dissabtes, de 21 a 02 hores) + copa

153,00
8,00
15,00

B.8.13 Entrada de nit (divendres i dissabtes, de 21 a 02 hores) + sopar
20,00
B.9 LLOGUER DE MATERIAL
B.9.1 Bicicleta (una hora)

6,50

B.9.2 Pilota de bàsquet, futbol sala, voleibol o volei platja

3,15

B.9.3 Joc de pilotes de frontó, tennis o pàdel

1,40

B.9.4 Pala de pàdel

1,70

B.9.5 Raqueta de tennis

1,70

B.10 LLOGUER D'ESPAIS PER ACTES NO ESPORTIUS (per hora)
B.10.1 Pista poliesportiva frontó

98,65

B.10.2 Recinte piscina

170,45

B.10.3 Recinte piscina (nits) a partir de les 23 h

204,00

B.10.4 Fiança / dipòsit

1.775,40

B.11 PÀDEL
B.11.1 Lloguer pista no abonat (preu pista/hora)

24,80

B.11.2 Lloguer pista abonat (preu pista/hora)

12,40

B.11.3 Lloguer pista no abonat (preu pista/hora) de dilluns a divendres 9
a 17 h
B.11.4 Lloguer pista abonat (preu pista/hora) de dilluns a divendres 9 a
17 h
B.11.5 Classes particulars (de 9 a 18 hs)

14,00
7,00

B.11.5.1 Classe particular de pàdel 1 alumne (1 hora)

25,00

B.11.5.2 Classe particular de pàdel 2 alumnes (1 hora)

15,00

B.11.5.3 Classe particular de pàdel 3 alumnes (1 hora)

12,00

B.11.6 Classes particulars (de 18 a 23 hores)
B.11.6.1 Classe particular de pàdel 1 alumne (1 hora)

32,60

B.11.6.2 Classe particular de pàdel 2 alumnes (1 hora)

20,00

B.11.6.3 Classe particular de pàdel 3 alumnes (1 hora)

15,00

B.11.7 Escola de pàdel adults
B.11.7.1 Escola de pàdel (matrícula)

35,50

B.11.7.2 Escola de pàdel (1 hora setmanal/mes)

36,20

B.11.7.3 Escola de pàdel (2 hores setmanals/mes)

62,75

B.11.7.4 Escola de pàdel (3 hores setmanals/mes)

107,10

B.11.8 Escola de pàdel infantil i pre-pàdel
B.11.8.1 Escola de pàdel (matrícula)

41,75

B.11.8.2 Escola de pàdel (1 hores setmanals/mes)

31,20

B.11.8.3 Escola de pàdel (2 hores setmanals/mes)

57,20

B.11.8.4 Escola de pàdel (3 hores setmanals/mes)

91,00

B.11.9 Una hora il·luminació

1,70

B.11.10 1/2 hora il·luminació

4,20

B.11.11 Bono 5 hores lloguer pista de pàdel

99,00

B.11.12 Bono 10 hores lloguer pista de pàdel

190,00

Els abonats tindran un 20 % de descompte en la quota de les activitats dirigides.
Es cotempla la possibilitat de realitzar ofertes a la baixa en funció de la demanda.
Aquests preus contenen el 21% d'IVA inclos.
C. CENTRE ESPORTIU RAVAL
C.1. ABONAMENTS
C.1.1 MATRICULA, DESPESES D’INSCRIPCIÓ

C.1.1.1 Matrícula familiar (2 persones)
C.1.1.2 Matrícula 3er. i més familiars adults
C.1.1.3 Matrícula 3er. i més familiars infantils

91,65
0,00
0,00

C.1.1.4 Matrícula jubilat

43,70

C.1.1.5 Matrícula jubilat , carnet rosa

43,70

C.1.1.6 Matrícula discapacitat

43,70

C.1.1.7 Matrícula infantil

45,20

C.1.1.8 Matrícula individual adult

69,05

C.1.2 QUOTES MENSUALS
C.1.2.1 Jubilat

34,25

C.1.2.2 Jubilat , carnet rosa

22,80

C.1.2.3 Discapacitat

30,00

C.1.2.4 Infantil

26,55

C.1.2.5 Individual adult

44,85

C.1.2.6 Low cost Jove

36,45

C.1.2.7 Low cost Aturat

30,30

C.1.2.8 Low cost Cap de Setmana

23,70

C.1.2.9 Low cost Mig Dia

30,30

C.1.2.10 Low cost Tarde Vespre

34,80

C.1.2.11 Low cost Només piscina/fitness
C.1.2.12 Col·lectius

36,45

C.1.2.13 Suplement karate adults

19,20

C.1.3 QUOTES A L’ABONAMENT FAMILIAR**
C.1.3.1 Familiar (2 persones) Infantils 4 a 14 anys gratuits

79,95

C.1.3.2 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona adulta

32,60

C.1.3.3 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona menor (-14) amb un adult

26,55

** Als capituls C.1.2 i C1.3, suplement d'1€ opcional mensual per la revissió esportiva un cop l'any.
C.1.4 ENTRADA DIÀRIA
C.1.4.1 Adult 1 dia

7,30

C.1.4.2 Infantil i jubilats 1 dia

5,65

C.1.4.3 Discapacitat 1 dia
C.1.4.4 Forfait (entrada amb serveis d'abonament, 10 entrades)

5,65
63,00

C.1.4.5 Entrada puntual només piscina

5,70

C.1.4.6 Grups escolars/especials

3,55

C.1.4.7 Forfait Infantil, jubilats i discapacitats (abonament 10 entrades) AMPLIAR

47,40

C.2 ACTIVITATS AQUÀTIQUES O FÍSIQUES
Horari lectiu de 9’00 a 12’00 i de 15’00 a 16’30
C.2.1 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30
anuals)

95,40

C.2.2 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30
anuals)

89,65

Horari no lectiu
C.2.3 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i trimestre

53,05

C.2.4 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i trimestre

52,10

C.3 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES > 15 ANYS (trimestrals/hivern)
C.3.1 Una classe setmanal abonats

42,50

C.3.2 Una classe setmanal no abonats

48,30

C.3.3 Dues classes setmanals abonats

82,75

C.3.4 Dues classes setmanals no abonats

94,10

C.3.5 Tres classes setmanals abonats

123,05

C.3.6 Tres classes setmanals no abonats

139,75

C.4 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 6-14 ANYS (trimestrals/hivern)
C.4.1 Una classe setmanal, abonats

46,40

C.4.2 Una classe setmanal, no abonats

52,65

C.4.3 Dues classes setmanals, abonats

83,60

C.4.4 Dues classes setmanals, no abonats

95,00

C.4.5 Tres classes setmanals, abonats

109,40

C.4.6 Tres classes setmanals, no abonats

124,30

C.5 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 2-5 ANYS (trimestrals/hivern)
C.5.1 Una classe setmanal, abonats

55,00

C.5.2 Una classe setmanal, no abonats

62,50

C.5.3 Dues classes setmanals abonats

107,80

C.5.4 Dues classes setmanals no abonats

122,55

C.6 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES GENT GRAN >65 ANYS (trim./
hivern)
C.6.1 Dues classes setmanals abonats

52,40

C.6.2 Dues classes setmanals no abonats

59,50

C.7 CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER NADONS
(TRIMESTRAL)
C.7.1 Una classe setmanal, abonats

55,00

C.7.2 Una classe setmanal, no abonats

62,50

C.7.3 Dues classes setmanals abonats

105,40

C.7.4 Dues classes setmanals no abonats

119,85

C.8 ACTIVITATS RECREATIVES
C.8.1 Activitats de Nadal, jornada diària, abonats

11,90

C.8.2 Activitats de Nadal, jornada diària, no abonats

13,50

C.8.3 Sessió única de recreació a piscina, abonats

3,75

C.8.4 Sessió única de recreació a piscina, no abonats

4,35

C.8.5 Sessió única de recreació activitats físiques, abonats

4,60

C.8.6 Sessió única de recreació activitats físiques, no abonats

5,20

C.8.7 Combinat de recreació multiactivitats, abonats

8,55

C.8.8 Combinat de recreació multiactivitats, no abonats

9,75

C.9 CAMPUS MULTIESPORTIUS D’ESTIU
C.9.1 Mitja jornada, abonats, per quinzena (sense menjador)

173,20

C.9.2 Mitja jornada, no abonats, per quinzena (sense menjador)

196,85

C.9.3 Mitja jornada, abonats, deu dies (sense menjador)

115,50

C.9.4 Mitja jornada, no abonats, deu dies (sense menjador)

131,25

C.10 CURSOS TRIMESTRALS
C.10.1 Abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual

52,60

C.10.2 No abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual

59,85

C.11 CURSOS DE SALUT (Trimestrals)
C.11.1 Cursos de natació terapèutica abonats (2 sess./setm.)

101,05

C.11.2 Cursos de natació terapèutica no abonats (2 sess./setm.)

114,90

C.11.3 Cursos de natació terapèutica (1 sess./setm.)

50,55

C.11.4 Cursos de natació terapèutica no abonats (1 sess./setm.)

57,40

C.12 CURSOS D’ESTIU (quinzenals 3dies/setmana)
C.12.1 Adults, abonats, 3 ses./setmanals

20,10

C.12.2 Adults no abonats, 3 ses./setmanals

22,85

C.12.3 Infants de 6 a 14 anys, abonats, 3 ses./setmanals

28,35

C.12.4 Infants de 6 a 14 anys, no abonats, 3 ses./setmanals

32,15

C.12.5 Infants de 3 a 5 anys, abonats, 3 ses./setmanals

28,35

C.12.6 Infants de 3 a 5 anys, no abonats, 3 ses./setmanals

32,15

C.12.7 Gent gran >65 anys, abonats, 3 ses./setmanals

25,05

C.12.8 Gent gran >65 anys, no abonats, 3 ses. Setmanals

28,45

C.12.9 Nadons, abonats, 3 ses./setmanals

25,05

C.12.10 Nadons, no abonats, 3 ses./setmanals

28,45

Els abonats tindran un 15% de descompte en la quota dels apartats C.3 al C.12
C.13 LLOGUER DE GUIXETES
C.13.1 Quota mensual

4,75

C.14 ENTRENAMENT PERSONAL
C.14.1 Entrenament Personal (preu per hora)

40,80

C.14.2 Entrenament Personal (abonament 5 sessions d'una hora)
C.14.3 Entrenament específic (grup fins a 6 persones, preu per hora i
persona)

20,40

C.15 MATRÍCULA LOW COST

20,40

Franges horaries
C.15.1 Low cost matí (entrada de 7 a 8 hores)

26,25

C.15.2 Low cost mig dia (entrada de 12 a 15,30 hores)

26,25

C.15.3 Low cost tarde (entrada de 15,30 a 20 hores)

26,25

C.15.4 Low cost nit (entrada des de les 20 hores, de dill. a div.)

26,25

C.15.5 Low cost cap de setmana (entrada només divendres, dissabtes i diumenges)
C.15.6 Low cost aturat (indlou franges horaries de mig dia i nit)

26,25
Gratuit

Individuals
C.15.7 Low cost jove (de 14 a 17 anys, acces total)

26,25

C.15.8 Low cost fitness i piscina (sense activitats dirigides)

26,25

C.15.9 Low cost fitness (sense piscina, ni act. dirigides)
C.15.10 Low cost general (Acces total)

26,25
26,25

Familiars
C.15.11 Low cost familiar 2 persones (acces total)

36,75

C.15.12 Low cost familiar 2 persones fitness i piscina

36,75

C.15.13 Low cost familiar (adult + 1 infantil, 1 dia activitat)

36,75

C.15.14 Low cost familiar (adult + 1 infantil, 2 dia activitat)

36,75

C.15.15 Low cost familiar (2 infantiles, 1 dia activitat)

26,25

C.15.16 Low cost familiar (2 infantiles, 2 dies activitat)

26,25

C.16 QUOTES MESUALS
Franges horaries
C.16.1 Low cost matí (entrada de 7 a 8 hores)

30,70

C.16.2 Low cost mig dia (entrada de 12 a 15,30 hores)

31,30

C.16.3 Low cost tarde (entrada de 15,30 a 20 hores)

36,50

C.16.4 Low cost nit (entrada des de les 20 hores, de dill. a div.)

30,70

C.16.5 Low cost cap de setmana (entrada només divendres, dissabtes i diumenges)

23,70

C.16.6 Low cost aturat (indlou franges horaries de mig dia i nit)

31,30

Individuals
C.16.7 Low cost jove (de 14 a 17 anys, acces total)

37,50

C.16.8 Low cost fitness i piscina (sense activitats dirigides)

38,40

C.16.9 Low cost fitness (sense piscina, ni act. Dirigides)
C.16.10 Clow cost general (Acces total)

31,30
41,50

Familiars
C.16.11 Low cost familiar 2 persones (acces total) infantils de 4 a 14
anys gratis

75,65

C.16.12 Low cost familiar 2 persones fitness i piscina

70,40

C.16.13 Low cost familiar (adult + 1 infantil 1 dia activitat)

66,00

C.16.14 Low cost familiar (adult + 1 infantil 2 dia activitat)

75,65

C.16.15 Low cost familiar (2 infantiles 1 dia activitat)

55,25

C.16.16 Low cost familiar (2 infantiles 2 dies activitat)

75,65

Les quotes dels capítols C.1.2, C.1.3 i C.1.6 poden tenir un suplement d'1€ mensual
opcional en el cas d'escollir la revisió mèdica que es farà una vegada l'any

Durant els mesos de juliol, agost i setembre es poden reduir les activitats ofertades
en funció de la demanda.
D. COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL RAMBLA FONDO
D.1 ABONAMENTS
D.1.1 MATRICULA, DESPESES D’INSCRIPCIÓ
D.1.1.1 Matrícula familiar

92,00

D.1.1.2 Matrícula familiar addicional

45,60

D.1.1.3 Matrícula jubilat i discapacitat

44,95

D.1.1.4 Matrícula individual adult >14 anys

71,90

D.1.1.5 Matrícula infantil < 14 anys

45,60

D.1.2. QUOTES MENSUALS
D.1.2.1 Quota mensual jubilat

31,25

D.1.2.2 Quota mensual infantil

31,70

D.1.2.3 Quota mensual jubilat amb carnet rosa i discapacitat

19,85

D.1.2.4 Quota mensual individual adult

46,15

D.1.2.5 Baixa temporal

12,85

D.1.2.6 Quota mig dia

28,35

D.1.2.7 Quota tarda-vespre

28,35

D.1.2.8 Quota mig dia i tarda-vespre

32,85

D.1.2.9 Quota aturat

27,25

D.1.2.10 Quota cap de setmana

22,20

D.1.2.11 Quota adutl continua (permanència 12 meses)

39,60

D.1.3 BENEFICIARIS A L’ABONAMENT FAMILIAR
D.1.3.1 Beneficiari a l’abonament familiar persona menor

14,50

D.1.3.2 Beneficiari a l’abonament familiar > 14 anys

40,30

D.2 ACTIVITATS AQUÀTIQUES O FÍSIQUES
(1 sessió setmanal / aprox. 30 sessions anuals)
D.2.1 Horari lectiu de 9’00 a 12’00 i de 15’00 a 16’30
D.2.1.1 Preu per alumne i curs

89,30

D.2.2 Horari no lectiu
D.2.2.1 Preu per alumne i curs

143,95

D.3 BANY PUNTUAL PISCINA COBERTA (TEMP. HIVERN)
D.3.1 Forfait adult (ús de tot el centre)
D.3.2 Forfait infantil/jubilat/discapacitat (ús de tot el centre)

10,75
7,05

D.4 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER ADULTS (trimestrals/hivern)
D.4.1 Una classe setmanal

55,35

D.4.2 Dues classes setmanals

100,95

D.4.3 Tres classes setmanals

129,30

D.5 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES INFANTILS (trimestrals/hivern)
D.5.1 Una classe setmanal

47,15

D.5.2 Dues classes setmanals

80,95

D.5.3 Tres classes setmanals

112,70

D.6 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 3-5 ANYS (trimestrals/hivern)
D.6.1 Una classe setmanal

77,55

D.6.2 Dues classes setmanals

137,05

D.7 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 6 MESOS A 3 ANYS
(trimestrals/hivern)
D.7.1 Una classe setmanal

133,45

D.7.2 Dues classes setmanals (només per nens/nenes de 2 a 3 anys)

267,85

D.8 CURSOS D’ACTIVITATS
(trimestrals/hivern)
D.8.1 Dues classes setmanals

AQUÀTIQUES

GENT

GRAN

>65

ANYS
55,15

D.9 ACTIVITATS INFANTILS DIRIGIDES (trimestral/hivern)
D.9.1 Divers sports 2 dies/setmana

97,55

D.10 CAMPUS MULTIESPORTIUS D’ESTIU (quinzenals)
D.10.1 Diver Estiu , de 3 a 7 anys (2 sess./setmana, 2 hs/sessió)

28,85

D.10.2 Diver Estiu , de 8 a 12 anys (2 sess./setmana, 2 hs/sessió)

20,85

D.11 BALLS DE SALÓ
D.11. 1 Curs trimestral, 1 sessió setmana

68,50

D.12 CURSOS DE SALUT (Trimestrals)
D.12.1 Cursos de natació terapèutica (2 sess./setm.)

131,45

D.12.2 Cursos de natació embarassades, (pre i post part, 2 sess./setm.)

131,45

D.12.3 Cursos de natació discapacitat (2 sess./setm.)

88,10

D.12.4 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió)

24,85

D.12.5 Entrenament personal, una hora (preu sessió)

43,00

D.12.6 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora

107,85

D.12.7 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora

185,45

D.12.8 Entrenament personal, mitja hora (preu sessió, dues persones)

34,55

D.12.9 Entrenament personal, una hora (preu sessió, dues persones)

50,50

D.12.10 Abonament 5 ses. entrenament personal, mitja hora (dues
persones)
D.12.11 Abonament 5 ses. entrenament personal, una hora (dues
persones)

142,20
214,40

D.13 CURSOS DE NATACIÓ D’ESTIU (quinzenals)
D.13.1 Adults, mensual juliol (2 sess/setmana)

36,20

D.13.2 Infants de 6 a 14 anys, mensual juliol (2 sess./setmana)

32,00

D.13.3 Infants de 3 a 5 anys, mensual juliol (2 ss/setmana)

44,65

D.13.4 Gent gran >65 anys, mensual juliol (2 sess/setmana)

28,35

D.13.5 Infants de 6 a 14 anys, mensual setembre (2 sess./setmana)

32,25

D.13.6 Infants de 6 a 14 anys, mensual setembre(3 sess/setmana)

48,20

D.13.7 Infants de 3 a 5 anys, mensual setembre (2 ss/setmana)

39,75

D.13.8 Infants de 3 a 5 anys, mensual setembre (3 ss/setmana)

59,65

D.14 MEDICINA ESPORTIVA (preu persona)
D.14.1 Revisió mèdica bàsica (1 revisió)

41,40

D.14.2 Revisió mèdica esportiva (1 revisió)

25,80

D.14.3 Massatge local de 30 minutos

24,75

D.14.4 Massatge complet de 60 minutos

43,65

D.15 LLOGUER D'ESPAIS
D.15.1 Un carrer en piscina coberta (preu carrer/hora)

28,25

D.15.2 Sala d'activitats dirigides (fins a 5 persones, preu sala/hora)

34,00

D.15.3 Lloguer bicicleta cycling (per internet)

1,20

D.16 DEFENSA PERSONAL
D.16.1 Monogràfic defensa personal

63,35

D.17 LLOGUER DE GUIXETES
D.17.1 Quota trimestral

29,30

D.18 ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
D.18.1 Assegurança d'accidents anuals
Aquests preus inclouen els serveis descrits i s'han calculat també tenint en compte
les aturades tècniques periòdiques que s'han de fer a la instal·lació per mantenir-la
en perfecte estat de conservació
Els preus de les quotes ja contemplen els dies de tancament del centre en dies
festius segons el calendari aprovat pel centre i l'Ajuntament. Concretament els dies 1
i 6 de gener, els 2 dies festius de Setmana Santa i el 25 i 26 de desembre.
Al llarg de l'any es poden modificar les activitats ofertades en funció de la demanda,
horari i usos de la instal·lació.
Per tal de potenciar la viabilitat comercial del centre esportiu, i d'aquesta manera
poder amortitzar durant el termini de la concessió el cost de l'establiment del servei i
cobrir les despeses d'explotació tal com estableix el Plec de condicions de
l'Ajuntament de Santa Coloma, proposem fer una sèrie de campanyes que s'aniran
concretant en diferents moments de l'any, les quals podran incloure descomptes en
matrícules i en quotes en diferents franges horàries.
Els cursets de natació s'inicien a l'octubre i acaben el mes de juny coincidint amb el
calendari escolar i es cobraran trimestralment (excepte si s'indica una periodicitat
diferent).

8,35

Els abonats tindran un descompte en la quota de les activitats i serveis contiguts als
apartats 4 al 8, 10, 11.1, 11.2, 11.3 i 13.
E. CAMPS DE FUTBOL
E.1 NOU CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
E.1.1 Per una hora d’entrenament (mig camp)

12,95

E.1.2 Per partit

61,10

E.1.3 Per partit (mig camp)

30,25

E.1.4 Per cada hora d’il·luminació artificial

9,65

E.2 CAN ZAM I, CAN ZAM II, CAMP OLIVERES
E.2.1 Per una hora d’entrenament (mig camp)

10,85

E.2.2 Per partit

50,50

E.2.3 Per partit (mig camp)

25,00

E.2.4 Per cada hora d’il·luminació artificial
E.3 ACTES RELIGIOSOS
(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i
Registre Municipal d'Entitats)
E. 3.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)

3,65

61,10

Tots els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats d'usuaris i/o participants de
qualsevol tipus d'entitats de fora del municipi.
Per als usos puntuals de grups d'usuaris i/o practicants que no facin un ús regular de la instal·lació
durant la temporada, s'aplicarà un increment del 20% a aquests preus. Els preus resultants, un cop
incrementat aquest 20% són els següents:
E.4 NOU CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
E.4.1 Per una hora d’entrenament (mig camp)

15,55

E.4.2 Per partit

73,30

E.4.3 Per partit (mig camp)

36,30

E.4.4 Per cada hora d’il·luminació artificial

11,60

E.5 CAN ZAM I, CAN ZAM II, CAMP OLIVERES
E.5.1 Per una hora d’entrenament (mig camp)

13,00

E.5.2 Per partit

60,60

E.5.3 Per partit (mig camp)

30,00

E.5.4 Per cada hora d’il·luminació artificial

4,40

F. PISTES COBERTES
F.1 PAVELLÓ NOU
F.1.1 Per una hora d’entrenament

12,95

F.1.2 Per partit

61,10
9,50

F.1.3 Mitja pista, per una hora d’entrenament (activitats físiques adults/persones
grans)
F.1.4 ACTES RELIGIOSOS
(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i
Registre Municipal d'Entitats)
F.1.4.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)
F.2 PAVELLÓ LA BASTIDA, PAV. DEL RAVAL i PAV. JOAN DEL

61,10

MORAL
F.2.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista

9,90

F.2.2 Per una hora d’entrenament en pista completa

19,85

F.2.3 Per partit 1/3 o mitja pista

18,70

F.2.4 Per partit en pista completa (longitudinalment)

51,40

F.2.5 ACTES RELIGIOSOS
(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i
Registre Municipal d'Entitats)
F.2.5.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)
F.3 POLIESPORTIU PRAT DE LA RIBA
F.3.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista

51,40
8,90

F.3.2 Per una hora d’entrenament en pista completa

16,20

F.3.3 Per partit

17,45

F.3.4 ACTES RELIGIOSOS
(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i
Registre Municipal d'Entitats)
F.3.4.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)
F.4 GIMNÀS, SALES ESCOLARS, SALES D'USOS MÚLTIPLES I
SIMILARS
F.4.1 Per una hora d'activitat

46,40

4,10

Tots els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats d'usuaris i/o participants de
qualsevol tipus d'entitats de fora del municipi.
Per als usos puntuals de grups d'usuaris i/o practicants que no facin un ús regular de la instal·lació
durant la temporada, s'aplicarà un increment del 20% a aquests preus. Els preus resultants, un cop
incrementat aquest 20% són els següents:
F.1 PAVELLÓ NOU
F.1.1 Per una hora d’entrenament
F.1.2 Per partit
F.1.3 Mitja pista, per una hora d’entrenament (activitats físiques adults/persones
grans)
F.2 PAVELLÓ LA BASTIDA, PAV. DEL RAVAL i PAV. JOAN DEL
MORAL
F.2.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista

15,55
73,30
11,40

11,90

F.2.2 Per una hora d’entrenament en pista completa

23,80

F.2.3 Per partit 1/3 o mitja pista

22,45

F.2.4 Per partit en pista completa (longitudinalment)
F.3 POLIESPORTIU PRAT DE LA RIBA

61,70

F.3.1 Per una hora d’entrenament en 1/3 de pista

10,70

F.3.2 Per una hora d’entrenament en pista completa

19,45

F.3.3 Per partit
F.4 GIMNÀS, SALES ESCOLARS, SALES D'USOS MÚLTIPLES I
SIMILARS
F.4.1 Per una hora d'activitat

20,95

F.5 PAVELLÓ DEL BARCELONÈS NORD
F.5.1 Entitats esportives sense ànim de lucre que fan ús esportiu regular de
temporada

4,90

F.5.1.1 Per hora d’entrenament en un terç

12,10

F.5.1.2 Per hora d’entrenament en pista sencera

36,35

F.5.1.3 Per partit en un terç

15,15

F.5.1.4 Per partit en pista sencera

42,40

F.5.2 Menors de 18 anys
F.5.2.1 Per hora d’entrenament en un terç

10,10

F.5.2.2 Per hora d’entrenament en pista sencera

30,30

F.5.2.3 Per partit en un terç

12,65

F.5.2.4 Per partit en pista sencera
F.5.3 ACTES RELIGIOSOS

35,35

(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i
Registre Municipal d'Entitats)
F.5.3.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)

42,40

No serà d'aplicació el punt F.5 als grups d'usuaris i/o practicants menors de 18 anys d'entitats
esportives sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Santa Coloma de
Gramenet.
Per als usos puntuals de grups d'usuaris i/o practicants que no facin un ús regular de la instal·lació
durant la temporada, s'aplicarà un increment del 20% a aquests preus. Els preus resultants, un cop
incrementat aquest 20% són els següents:

F.5 PAVELLÓ DEL BARCELONÈS NORD
F.5.1 Entitats esportives sense ànim de lucre que fan ús esportiu regular de
temporada
F.5.1.1 Per hora d’entrenament en un terç

14,50

F.5.1.2 Per hora d’entrenament en pista sencera

43,60

F.5.1.3 Per partit en un terç

18,20

F.5.1.4 Per partit en pista sencera

50,90

F.5.2 Menors de 18 anys
F.5.2.1 Per hora d’entrenament en un terç

12,10

F.5.2.2 Per hora d’entrenament en pista sencera

36,35

F.5.2.3 Per partit en un terç

15,20

F.5.2.4 Per partit en pista sencera

42,40

G. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES
G.1 PRAT DE LA RIBA, I.CAN PEIXAUET, E.SAGARRA, I.NUMÀNCIA,
E.PALLARESA, E.FRAY LUÍS I SIMILARS
G.1.1 Per partit

11,80

G.1.2 Per 1h. d’entrenament

3,50

G.1.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només entrenaments)

2,60

G.2 E. MIGUEL DE UNAMUNO, NOU OLIVERES I SIMILARS
G.2.1 Per partit

9,90

G.2.2 Per 1h. d’entrenament

3,10

G.2.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només entrenaments)

2,60

G.3 ACTES RELIGIOSOS
(Entitats inscrites en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justicia i

Registre Municipal d'Entitats)
G.3.1 Per una hora i mitja d'utilitzció o fracció (Iva inclòs)

14,05

Tots els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats d'usuaris i/o participants de
qualsevol tipus d'entitats de fora del municipi.
Per als usos puntuals de grups d'usuaris i/o practicants que no facin un ús regular de la instal·lació
durant la temporada, s'aplicarà un increment del 20% a aquests preus. Els preus resultants, un cop
incrementat aquest 20% són els següents:

G.1 PRAT DE LA RIBA, I.CAN PEIXAUET, E.SAGARRA, I.NUMÀNCIA,
E.PALLARESA, E.FRAY LUÍS I SIMILARS
G.1.1 Per partit

14,15

G.1.2 Per 1h. d’entrenament

4,20

G.1.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només entrenaments)

3,10

G.2 E. MIGUEL DE UNAMUNO, NOU OLIVERES I SIMILARS
G.2.1 Per partit

11,90

G.2.2 Per 1h. d’entrenament

3,70

G.2.3 Per cada hora d’il·luminació artificial (només entrenaments)

3,10

H. LLOGUERS PER ACTES PUNTUALS ESPORTIUS
H.1.PAVELLO NOU
H.1.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)
H.1.2 per cada hora o fracció addicional
H.2 PAVELLÓ LA BASTIDA / EL RAVAL / J. MORAL / BARCELONÈS
NORD
H.2.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)
H.2.2 per cada hora o fracció addicional

122,00
61,10

102,80
51,40

H.3 CAMPS DE FUTBOL
H.3.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)
H.3.2 per cada hora o fracció addicional

122,20
61,10

H.4 RESTA D'INSTAL·LACIONS (PISTES I ALTRES)
H.4.1 per cada hora o fracció addicional

17,45

Tots els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats d'usuaris i/o participants de
qualsevol tipus d'entitats de fora del municipi.
Totes les activitats puntuals esportives realitzades per les entitats inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats de Santa Coloma de Gramenet se'ls aplicarà els preus d'entrenament i competició previstos
en els apartats: E a G. Quan l'activitat no sigui homologable es pendrà com a referència que una hora
i mitja d'activitat és igual a un partit de competició i una hora de muntatge o desmuntatge serà
equivalent a una hora d'entrenament.

Es considera un acte puntual esportiu totes aquelles manifestacions esportives en el que l'objectiu
principal és la pràctica esportiva o l'activitat física en qualsevol de les seves variants. Per tant, es
consideren incloses com a actes esportius les de modalitats d'esport oficialment reconeguts o
similars(programes de manteniment, balls esportius, modalitats esporives emergents, etc.). Queden
també incloses aquelles activitats formatives com cursos o clínics que requereixin pràctiques o
exhibicions.
Tots els lloguers d’aquest punt precisaran d'una autorització on l'organitzador acceptarà que totes les
despeses aniran a càrrec del sol·licitant, a més a més, del lloguer: pòlissa de responsabilitat civil,
pòlissa de danys a la instal·lació subscrites per a l'activitat pel promotor d'aquesta, neteja, seguretat,
aplicació si s'escau dels plans d'autoprotecció aprovats, generador i col·locació, si cal, del protector de
terra.
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de fer el muntatge o
desmuntatge de la infraestructura de l'acte tindran un 50 % de reducció sobre les hores o fraccions
addicionals.
I. LLOGUERS PER A ACTES PUNTUALS NO ESPORTIUS
I.1.PAVELLO NOU
I.1.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)

154,25

I.1.2 per cada hora o fracció addicional

102,80

I.2. PAVELLÓ LA BASTIDA / EL RAVAL / J MORAL / BARCELONÈS
NORD
I.2.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)

154,25

I.2.2 per cada hora o fracció addicional

102,80

I.3. CAMPS DE FUTBOL
I.3.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)

193,30

I.3.2 per cada hora o fracció addicional

122,20

I.4. PRAT DE LA RIBA
I.4.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora i pista)

52,40

I.4.2 per cada hora o fracció addicional

34,95

I.5 RESTA D’INSTAL·LACIONS (PISTES I ALTRES)
I.5.1 fins a les primeres 4 hores (preu per hora)

52,40

I.5.2 per cada hora o fracció addicional

34,95

Tots els lloguers d'aquest punt seran d'aplicació per a totes les edats d'usuaris i/o participants.
Tots els lloguers d’aquest punt precisaran d'una autorització on l'organitzador acceptarà que totes les
despeses aniran a càrrec del sol·licitant, a més a més, del lloguer: pòlissa de responsabilitat civil,
pòlissa de danys a la instal·lació subscrites per a l'activitat pel promotor d'aquesta, neteja, seguretat,
aplicació si s'escau dels plans d'autoprotecció aprovats, generador i col·locació, si cal, del protector de
terra.
Les hores que la instal·lació hagi d'estar ocupada o reservada per tal de fer el muntatge o
desmuntatge de la infraestructura de l'acte tindran un 50 % de reducció sobre les hores o fraccions
addicionals.
A les entitats esportives inscrites en el registre municipal d'entitats i que fan un ús regular de les
instal·lacions esportives que organitzin activitats socials de l'entitat se'ls aplicarà una reducció del
50%.

J. ÚS D'INSTAL·LACIONS PER A INSTITUTS I ESCOLES, HORARI ESCOLAR
J.1 Preu per una hora d’utilització (1/3 pista o camp parcial)
J.2 Preu per hora d'utilització (pista sencera)

7,75
18,50

K. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES
K.1 GIMNÀSTICA GENT GRAN
K.1.1 Quota trimestral (2 ses./setmanals)

8,40

K.1.2 Quota trimestral (3 ses./setmanals)

9,10

K.1.3 Quota anual (2 ses./setmanals)

17,90

K.1.4 Quota anual (3 ses./setmanals)

26,70

Article 1.- Es podran aplicar preus públics especials a entitats, grups o empreses sempre que aquests
siguin aprovats per l'òrgan competent. També, en els capítols A a D es podran aplicar promocions i
descomptes puntuals sempre que ho autoritzi l'òrgan competent.
Article 2.- NORMES DE GESTIÓ
Els preus d'aquesta Ordenança seran satisfets en la forma i lloc on determini l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
A totes les activitats organitzades amb fins benèfics, portades a terme per entitats esportives i/o
socials, se'ls hi aplicarà els preus públics de partit, segons capitol E a G, i hauran de fer-se càrrec de
les despeses addicionals que l'activitat generi (col·locació del protector de pista, generador elèctric,
neteja, consergeria, seguretat, aplicació si s'escau dels plans d'autoprotecció aprovats, pòlissa de
responsabilitat civil,...).
Tots els preus establerts en els capítols E a K no s'aplicaran per a activitats destinades a col·lectius
en risc d'exclusió social, amb diversitat funcional, coorganitzades per l'IME i les pròpies de
l'Ajuntament.
Als campus i jornades de tecnificació organitzades per entitats de fora del municipi però adreçades a
menors de 18 anys de Santa Coloma de Gramenet tindran la mateixa consideració que els grups
d'usuaris i/o practicants menors de 18 anys del municipi.
En esports individuals, quan en un horari d'entrenament habitual de temporada hagin de comprartir
grups o usuaris menors i majors de 18 anys es prendrà per a l'aplicació de preus públics la següent
referència: quan a la pista hi hagi entre un 20% i un 40% d'esportistes majors de 18 anys se'ls aplicarà
el 50% dels preus que correspongui. Quan a la pista hi hagi més d'un 40% d'usuaris majors de 18
anys se'ls aplicarà el 100% dels preus que correspongui.
En el cas dels usos de centres educatius públics que ofereixin una modalitat educativa oficial relativa
a l'educació física o l'esport se'ls aplicarà només el preus del cost de la consergeria.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança serà d'aplicació l'ordenança general
reguladora dels preus públics i la llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Segona.- La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2017i, hi romandrà
mentre no s'acordi la seva derogació o modificació.”


Ordenança núm. 3 Reguladora del preus públics per la utilització dels serveis
del Patronat Municipal de la Música.

La Junta de Govern de l’organisme autònom Patronat Municipal de la Música en sessió de 17
d’octubre prendrà el seus acords al respecte (s’adjunta a l’expedient tota la documentació).
Fonamentalment els canvis son els següents:
1. Pel que respecte a la modificació dels preus públics, és proposa incrementar els imports
establerts a l’any 2017 en un 2,00 %.

2. El manteniment del preu públic relatiu la tarifa de les audicions musicals, article 2,1e), i
que tal com es va concretar a la reunió de la Junta de Govern del Patronat Municipal de
Música, celebrada el dia 17 de desembre de 2012, a l’apartat de precs i preguntes, en
la qual es va proposar un import fixe de 3,00 euros, amb l’objectiu de proporcionar el
coneixement de les activitats desenvolupades des de l’Escola Municipal de Música al
major nombre possibles d’escolars de la ciutat.


Ordenança núm. 4 Reguladora preus públics pels serveis de recollida i gestió
de residus comercials i industrials.

Aquesta Ordenança no varia el seu contingut, únicament es clarifica la seva redacció en un
aspecte sense variar el seu contingut normatiu:
Únic.- Per tal de millorar la redacció, afegir a l’article 11, apartat 2, tercer paràgraf, afegir
“autoritzat” entre “residus” i “per la Junta de Residus”. I també al paràgraf cinquè, afegir
“(segons model)” després de “certificat”.
Ordenança núm. 5 Reguladora dels preus públics per la prestació del servei de deixalleria.
Pel que fa a aquesta Ordenança, les tarifes son establertes per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
 Ordenança núm. 6 Reguladora dels preus públics per la utilització dels serveis
d’atenció domiciliària.
Únic.- Modificar la redacció dels articles 4 (només tarifes de l’apartat A, d’ajut a la llar), 5 i 6.1
que restaran amb la següent redacció:

IV. TARIFES
Article 4
A. Ajut a la llar



Servei de treballador/a familiar 20,05 €/hora
Servei d’auxiliar de geriatria 20,34 €/hora




Especialista d’Atenció Socionanitària:: 20,34 €/hora
Servei d’auxiliar de la llar en horari normal: 16,24 €/hora.

Els Serveis es prestaran de dilluns a divendres des de les 07:00 fins a les 21:00 hores en
horari d’hivern i de 07:00 fins a les 22:00 en horari d’estiu.
Article 5.
Les tarifes finals a abonar pels usuaris i usuàries estaran en funció de la seva renda disponible.
Exclusivament pels preus totals dels serveis d'ajut a la llar (treballadora familiar i/o auxiliar de
la llar, i/o tècnic especialista d’atenció sociosanitària) prestats a una mateixa persona
usuària s'estableix un límit màxim a abonar que consistirà en el 50%, 60% i/o 70% de la renda
disponible definida a l'apartat 2 d'aquest article. En qualsevol cas s'haurà de satisfer el preu
mínim de cada servei, 20,05 €/mes d’una hora de servei.
1.La renda disponible de la persona és la quantitat que resulta de descomptar dels seus
ingressos mensuals, les bonificacions anteriorment mencionades, més el mínim de
subsistència.
Els ingressos mensuals es calcularan tot dividint els ingressos nets anuals de la persona entre
12.
Article 6.
Intervals de renda disponible*
Quota a satisfer
Preu hora
Interval

De

Fins a

% sobre tarifa

Normal

1

0,00

16,60

2,00%

0,40

2

16,61

33,20

4,00%

0,80

3

33,21

66,40

7,00%

1,40

4

66,41

99,60

10,00%

2,01

5

99,61

132,80

14,00%

2,81

6

132,81

166,00

18,50%

3,71

7

166,01

199,19

23,50%

4,71

8

199,20

232,39

28,50%

5,71

9

232,40

278,87

33,50%

6,72

10

278,88

325,35

38,50%

7,72

11

325,36

371,83

43,50%

8,72

12

371,84

418,31

48,50%

9,72

13

418,32

464,79

54,50%

10,93

14

464,80

511,26

59,50%

11,93

15

511,27

557,74

64,50%

12,93

16

557,75

604,22

69,50%

13,93

17

604,23

650,70

74,50%

14,94

18

650,71

697,18

79,50%

15,94

19

697,19

743,66

84,50%

16,94

20

743,67

790,14

89,50%

17,94

21

790,15

863,17

94,50%

18,95

22

863,18

100,00%

20,05

Renda disponible: és la quantitat de la qual disposa una persona un cop s'ha reservat dels seus
ingressos, l'import de la Renda de Suficiència establerta anualment ( 663,98€) més les
deduccions per despeses d'habitatge, fills a càrrec, persones amb discapacitat i/o pensions
d'aliments.
ESCALA D'APLICACIÓ DEL PREU HORA D'AUXILIAR DE LA LLAR
Intervals de renda disponible*

Quota a satisfer

Preu hora

Interval

De

Fins a

% sobre tarifa

Normal

1

0,00

16,60

2,00%

0,32

2

16,61

33,20

4,00%

0,65

3

33,21

66,40

7,00%

1,14

4

66,41

99,60

10,00%

1,62

5

99,61

132,80

14,00%

2,27

6

132,81

166,00

18,75%

3,05

7

166,01

199,19

23,60%

3,83

8

199,20

232,39

28,45%

4,62

9

232,40

265,59

33,30%

5,41

10

265,60

298,79

38,15%

6,20

11

298,80

331,99

43,15%

7,01

12

332,00

365,19

48,65%

7,90

13

365,20

398,39

54,15%

8,79

14

398,40

431,59

59,80%

9,71

15

431,60

464,79

65,45%

10,63

16

464,80

531,18

71,10%

11,55

17

531,19

597,58

76,75%

12,46

18

597,59

663,98

81,65%

13,26

19

663,99

730,38

86,55%

14,06

20

730,39

796,78

91,45%

14,85

21

796,79

863,17

96,35%

15,65

22

863,18

100,00%

16,24

*Renda disponible: és la quantitat de la qual disposa una persona un cop s'ha reservat dels
seus ingressos, l'import de la Renda de Suficiència establerta anualment ( 663,98€) més les
deduccions per despeses d'habitatge, fills a càrrec, persones amb discapacitat i/o pensions
d'aliments.



Ordenança núm. 7 Reguladora dels preus públics per la prestació del servei
de llar d’infants municipal.

Únic.- Es modifiquen els articles 5 i 6 de l’Ordenança. El 5 a partir de “De gener a desembre....”
i el 6 íntegrament, restant com es transcriu a continuació:
Article 5........ “De gener a desembre (excepte agost):

SERVEIS
Horari estàndard (De 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.)

EUROS
MENSUAL

142,52

FIX (més de 12 dies al mes)

Menú/dia

5,85

ESPORÀDIC (menys de 12 dies al mes)

Menú/dia

6,70

Servei de menjador (De 12 a 15 h.)

Servei d’acollida (De 8 a 9) o de perllongament d’horari
(de 17 a 18 h)
FIX / 1 hora

Mensual

39

FIX / mitja hora

Mensual

19,55

ESPORÀDIC / 1h

Diari

3,25

ESPORÀDIC / mitja hora

Diari

1,73

En el cas del grup d’edat 0-1, quan els pares o tutors legals portin l’àpat a l’EBM se’ls
abonarà el 30% de la quota del servei de menjador (totes les quotes del servei de
menjador inclouen tant l’atenció del professional com el menú).
Aquestes tarifes poden ser canviades en el cas que es modifiquin els ingressos
previstos d’altres administracions.
VI. NORMES DE GESTIÓ
Article 6.
L’abonament de les diferents tarifes es farà per domiciliació bancària o pagament
bancari.
La forma de cobrament de les quotes del servei de menjador a les famílies per part de les
empreses gestores de les EBM serà a mes vençut, durant els cinc primers dies del mes
següent. A excepció del mes de juliol que les quotes de menjador, d’acollida i
perllongament, que es cobraran setmanalment.
En el cas dels impagaments serà l’empresa gestora de l’escola bressol municipal qui
assumirà la responsabilitat.”
Ordenança núm. 8 Reguladora preus públics per la utilització de serveis i equipaments
culturals o de temps lliure.
Únic.- Excloure a l’article 4, al seu punt número 8, de Serveis del Centre de Recursos del Mas
Fonollar, els dos preus establerts pel Bucs d’assaig ja que el servei de moment no es prestarà
al Centre.
SEGON.- Nomenclàtor
Pel que fa al nomenclàtor amb la categoria dels carrers a efectes fiscals, no es realitza cap
modificació, si bé es donen d’alta carrers i es modifica un nom:
1.- De conformitat amb l’acord del Plenari Municipal de data 4 d’abril de 2016, el passatge de la
Victoria passarà a denominar-se Carrer de Julia Romera Yañez.
2.- Donar d’alta els següents carrers, places etc. que fins ara no hi figuraven, amb la següent
categoria, segons informe de la Àrea d’urbanisme, habitatge, medi ambient, ecologia urbana,
espai públic, via pública i seguretat ciutadana:
Nom
Categoria
Plaça José Camara de la Hoz
tercera
Parc del Molinet
segona
Passatge de la Salut
tercera
Parc de les Cultures
segona
SEGON.- Publicar un text refós amb el text de les Ordenances que no han patit modificació i
continuen en vigor més dalt també esmentades, i la resta amb les modificacions que s’aproven
un cop estiguin aprovats definitivament.

TERCER.- Aprovar el nomenclàtor amb la categoria dels carrers a efectes fiscals, amb la
modificació d’un nom i la inclussió dels carrers que fins ara no estaven donats d’alta i la
categoria que s’especifica, el text refós del qual també s’adjunta.
QUART.- Exposar al públic l’anunci dels anteriors acords provisionals en el butlletí oficial de la
província, en un dels diaris de major difusió de la província, en el tauler d’anuncis de
l’ajuntament i en el full informatiu “l’ajuntament informa” per un període de trenta dies, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tanmateix, el plenari municipal resoldrà.
Santa Coloma de Gramenet, 14 d’octubre de 2016

Esteve Serrano Ortin
Tinent d’alcaldessa executiu de serveis interns,
promoció econòmica, comerç, ocupació i
promoció de la ciutat

