OF núm. 26 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques
municipals
amb efectes a l'entrada en vigor de les ordenances reguladores de la prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents les ordenances
reguladores de Prestacions Patrimonials Publiques no tributàries que a continuació es
relacionen, així com el seu text refós:
OF núm. 12 - Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
OF núm. 21 a) - Prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers municipal.
OF núm. 21 b) – Prestació dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de la deixalleria
municipal.
OF núm. 23 - Prestació de serveis i realització d’activitats en el Complex esportiu municipal
Sant Vicenç dels horts - piscina Montserrat Canals
1)

OF núm. 24 - Prestació de serveis a les escoles bressol municipals (l’Alegria).

OF núm. 26 – Per l’estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies publiques
municipals

Ordenança núm. 12

https://bop.diba.cat
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OF núm. 23 – Preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en el Complex
esportiu municipal Sant Vicenç dels horts - piscina Montserrat Canals

CVE 2020003771

OF núm. 12 - Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local

Data 11-2-2020

“Primer. Derogar les ordenances fiscals següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 21 de desembre de 2019 va acordar el
següent:

A

EDICTE

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació

B

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI PER PRESTACIÓ DEL SERVEI EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, per la prestació del servei en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació del servei en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, prestat per la
mercantil GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL.

https://bop.diba.cat
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Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació

CVE 2020003771

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, ja sigui gestionat de forma directa
mitjançant personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió indirecta, tenen la
naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que
disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del servei públic.

Data 11-2-2020

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL.

A

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació del servei de en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local, en aquest municipi.

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:

CONCEPTE

€

A) CONSERVACIO DE SEPULTURES A L'ANY
Conservació de nínxols

24,71 €

Conservació columbaris

20,38 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 4. Tarifes

Sepultures i panteons:

Conservació Panteó tipus b) Central
B) INHUMACIONS:

210,08 €
98,86 €

B

Conservació Panteó tipus a) Jorba - Dels Màrtirs - Comamala.

277,43 €

Drets d’inhumació en Nínxols

187,11 €

Trasllat dins del mateix cementiri

245,17 €

Drets d’inhumació a columbaris

125,28 €

Inhumació fora horari cementiri

93,54 €

142,20 €

Drets d’exhumació a tombes i panteons

58,07 €

Drets d’exhumació a nínxol

125,28 €

Drets d’exhumació a columbaris
D) CARTA DE CONCESSIO
A les concessions amb títol a perpetuïtat i/o propietat
únicament s'aplicarà, en el moment de la renovació, la taxa de
despesa
reflectida
al
apartat:

27,09 €

Pàg. 3-22

C) EXHUMACIONS
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A

Drets d’inhumació en Tombes

E) TRANSMISSIONS:
Canvis de titularitat per herència entre familiars fins al tercer
grau

56,77 €

Canvis de titularitat per cessió/ donació gratuïta sense parentiu

561,33 €

CVE 2020003771

Carta de concessió per expedició, duplicats o renovació

55,49 €

Col·locació de lapides en nínxols

32,26 €

Col·locació de lapides en columbari

21,40 €

Extracció
de
lapides
en
panteons
o
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

sepultures.

Extracció
de
lapides
en
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

nínxols.

Extracció
de
lapides
en
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

columbaris.

Drets col·locació d’ornaments a sepultures.

55,49 €

32,26 €

21,40 €
32, 26 €

G) CONDUCCIO DE CADAVERS
Trasllat de cadàvers dins territori de l’entitat local

25,81 €

Trasllat de cadàvers fora del territori de l'entitat local

72,25 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Col·locació de làpides en panteons o sepultures

Data 11-2-2020

F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LAPIDES

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit general

25,81 €

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit individual

25,81 €

B

H) DIPOSIT DE CADAVERS

25,81 €

Dipòsit per utilització per embalsamant en cadàvers

Concessió nínxol 50 anys

1.639,81 €

Renovació concessió nínxol 50 anys

1.639,81 €

Renovació concessió nínxol 50 anys (títols perpetuïtat
i/o propietat)

https://bop.diba.cat

903,29 €

- €

J) ALTRES

21,89 €

Condicionament sepultura (inclou sudari)

70,80 €

Condicionament per cada despulla de més

23,26 €

Condicionament de sepultura amb hora concertada

35,40 €
CVE 2020003771

Gestió i eliminació de residus per cada inhumació

Pàg. 4-22

1.127,56 €

Pack Incineració

Neteja i ofrena floral nínxol:
3 vegades/any

175,39 €

1 vegada/any

75,15 €

(*) Els elements decoratius i inscripcions es facturaran a part

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es
reduiran en un 100%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei
de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
“K) DEVOLUCIÓ DE SEPULTURES

1- Tarifa a abonar per la concessionària al titular per la devolució de sepultures en
concessió amb una durada màxima de 50 anys.
La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el
moment de realitzar la sol·licitud.

ANYS
1

TARIFA
ANYS
327,96 €
11

TARIFA
ANYS
491,94 €
21

TARIFA

ANYS

TARIFA

ANYS

Data 11-2-2020

Concessió 50 anys columbari (inclou làpida) (*)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

109,69 €

TARIFA

688,72 €

31

1.016,68 €

41

1.344,65 €

2

12

22

721,52 €

32

1.049,48 €

42

1.377,44 €

3

13

23

754,31 €

33

1.082,28 €

43

1.410,24 €

B

Lloguer de nínxols per 2 anys. (condicionat)

A

I) ASIGNACIÓ SEPULTURES:

24

787,11 €

34

1.115,07 €

44

1.443,03 €

15

25

819,91 €

35

1.147,78 €

45

1.475,83 €

6

16

26

852,70 €

36

1.180,66 €

46

1.508,63 €

7

17

27

885,50 €

37

1.213,46 €

47

1.541,42 €

8

18

28

918,29 €

38

1.246,26 €

48

1.541,42 €

9

19

29

951,09 €

39

1.279,05 €

49

1.574,22 €

10

20

30

983,89 €

40

1.311,85 €

50

1.607,02 €

Tarifa a abonar per la concessionària al titular per la devolució de sepultures en concessió amb una durada
màxima de 99 anys.
La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el moment de realitzar
la sol·licitud.

2

22

3

23

754,31 €

43

4

24

787,11 €

5

25

819,91 €

6

26

7

TARIFA

ANYS

TARIFA

ANYS

1.344,65 €

61

81

1.377,44 €

62

82

1.410,24 €

63

83

44

1.443,03 €

64

84

45

1.475,83 €

65

85

852,70 €

46

1.508,63 €

66

86

27

885,50 €

47

1.541,42 €

67

87

8

28

918,29 €

48

1.574,22 €

68

88

9

29

951,09 €

49

1.607,02 €

69

89

10

30

983,89 €

50

70

11

31

1.016,68 €

51

71

91

32

1.049,48 €

52

72

92

327,96 €

12
491,94€

1.639,81€

90

33

1.082,28 €

53

73

93

14

34

1.115,07 €

54

74

94

15

35

1.147,87 €

55

75

95

16

36

1.180,66 €

56

76

96

17

37

1.213,46 €

57

77

97

38

1.246,26 €

58

78

98

19

39

1.279,05 €

59

79

99

20

40

1.311,85 €

60

80

13

18

655,92 €

1.639,81 €

TARIFA
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TARIFA
ANYS
688,72 €
41
721,52 €
42

21

1.639,81 €

3- Import a abonar pel titular a la concessionària segons el tractament de les restes, si
s’escau, que contingui la sepultura.
a. Trasllat de les restes dins del mateix cementiri a ossera municipal: 0 €
b. Trasllat de restes dins del mateix cementiri a nínxol municipal: Segons taxes de
l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes.
i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari)

CVE 2020003771

ANYS

Data 11-2-2020

TARIFA

1

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANYS

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació
iii. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDESDE LAPIDES Extracció i/o Col·locació de lapides en nínxols, sepultures panteons o
columbaris (segons correspongui).

B

2-

655,92 €

A

14

5

https://bop.diba.cat

4

c.

Trasllat de restes a un altre cementiri fora de Sant Vicenç dels Horts: Segons
taxes de l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes.
i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari).

iv. Caixa restes.

Segons tarifa en vigor compra.

v. Cost cementiri destí.

Segons tarifa en vigor destí.

vi. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDES Extracció
i/o
Col·locació de lapides en nínxols, sepultures panteons o columbaris
(segons correspongui).
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iii. G) CONDUCCIO DE CADAVERS - Trasllat de cadàvers fora del
territori de l'entitat local.

A

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació.

Segons

5. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.
Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per GESTIÓ
INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL. d’acord amb el que disposa el contracte de
concessió de data 9 de juny de 2006, en el que es regulen les relacions entre l’entitat
prestadora del servei i les persones obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els
terminis que regula el reglament del Servei.

CVE 2020003771

4. La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb les següents normes:
contracte de concessió amb data 9 de Juny de 2006.
.

Data 11-2-2020

i. J) ALTRES – Pack incineració.”
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d. Si volen realitzar incineració de restes.

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

B

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició addicional.

Ordenança núm. 21 a).
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI DE TRANSPORT COL.LECTIU DE VIATGERS
MUNICIPAL.

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers municipal.
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei de
transport col.lectiu de viatgers municipal, prestat per Soler i Sauret SA.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei
són les que es detallen seguidament:
Bitllet senzill: Títol unipersonal vàlid per un únic desplaçament en autobús. No
permet transbordaments. S’adquireix a bord del autobús; l’expedeix el
conductor/a. Els nens Menors de tres anys tenen l’accés al bus gratuït.
1,25
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0,40

Aquest títol només es pot expedir a aquells usuaris que disposin del corresponent carnet de
l’Ajuntament. Els requisits per l’adquisició del carnet són els següents:

B

Bitllet senzill reduït: Títol unipersonal vàlid per un únic desplaçament en
autobús. No permet transbordaments. S’adquireix a bord del autobús; l’expedeix
el conductor/a.

Pàg. 7-22

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de transport col.lectiu de
viatgers municipal, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret
privat o mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.
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3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil Soler i Sauret SA.

Data 11-2-2020

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació del servei de transport col.lectiu de viatgers municipal, en
aquest municipi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, per la prestació del servei de transport col.lectiu de viatgers municipal.

A

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació

- Estar empadronat a Sant Vicenç dels Horts.
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o tenir 60 anys o més i tenir
un salari igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional.

7,00

2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.

A

Abonament 10 viatges T-JOVE: Targeta de 10 viatges d’ús personal. Per a
infants i joves entre 4 i 18 anys. No permet validar 2 viatges seguits

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Pàg. 8-22

L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el
moment en que s’iniciï la prestació del servei.

CVE 2020003771

La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per el
transport col.lectiu de viatgers municipal, d’acord amb el que disposa el contracte regulador de
concessió de data 15 setembre 2016, en el que es regulen les relacions entre l’entitat
prestadora del servei i les persones obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els
següents terminis:
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Article 5. Gestió i recaptació

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

Data 11-2-2020

Disposició final

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI RELATIVA ALS SERVEIS NO OBLIGATORIS DEL SERVEI LOCAL I
LOGISTIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, per la prestació dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de la deixalleria
municipal.
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de la
deixalleria municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ordenança núm. 21.b)

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei logístic de la deixalleria
municipal, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o

B

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil CESPA.

mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció
donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:
RESIDU

Preu
públic
(€/Tn)
Particulars

Residus
especials
Absorvents
Àcids

Aerosols
esprais
Bases

i

Bateries
Bombones
de
butà (Repsol)
Bombones
de
butà (Butsir i
camping gas)
Cosmètics
Dissolvents com
ara
acetona,
alcohol
o
aiguarràs
Dissolvents
halogenats:
productes
líquids orgànics
amb més del 2%

Preu
públic
(€/Tn)
Comerciants i
petits industrials

Límits
diaris
d’entrada
Particulars

Límits
diaris
d’entrada
Comerciants
i
petits industrials

480
440

2 Kg
2 Kg

10 Kg
10 Kg

1.100

5 Kg

10 Kg

400

2 Kg

10 Kg

Gratuït

30 Kg

30 Kg

Gratuït

3 unitats

3 unitats

90

3 unitats

3 unitats

Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

360

5 Kg

20 Kg

270

5 Kg

20 Kg

Gratuït fins al
límit d’entrada

890

5 Kg

20 Kg

Gratuït fins al
límit
d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

https://bop.diba.cat
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Article 4. Tarifes

CVE 2020003771

Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries dels serveis no
obligatoris del servei local i logístic de la deixalleria municipal, prestat per CESPA.

Data 11-2-2020

Article 3. Obligats al pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.

B

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de la deixalleria
municipal.

A

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació

Reactius
de
laboratori
i
Productes
no
identificats
Sòlids/pastosos:
pintures,
vernissos
i
coles
Tòner
i
cartutxos
de
tinta
sense
contactes
elèctriques
o
electròniques.

10 Kg

690

2 unitats

4 unitats

Gratuït fins al
límit d’entrada

No admès

No admès

Gratuït fins al
límit d’entrada

320

75 Kg plaques,
85 Kg dipòsits
o jardineres (*)
5 Kg

Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

2.200

5 Kg

10 Kg

Gratuït

10 unitats

50 unitats

Gratuït

1 unitats

2 unitats

Gratuït fins al
límit d’entrada

310

2 Kg

10 Kg

Gratuït fins al
límit d’entrada
5 €/unitat (**)
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

Gratuït

5 Kg

10 Kg

No admès
3.040

4 unitats/any
2 Kg

No admès
10 Kg

Gratuït

5 Kg

10 Kg

2.520

2 Kg

10 Kg

Gratuït fins al
límit d’entrada

410

20 Kg

50 Kg

Gratuït fins al
límit d’entrada

250

5 Kg

10 Kg

(*) Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del Vallès i Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron (Barcelona).
(**) Si no s’ha pagat la taxa de tractament i es justifica amb la factura de compra.

Pàg. 10-22
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10 Kg
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A

2 Kg

Data 11-2-2020

Fluorescents
i
llums de mercuri
Neveres
i
aparells de fred
amb
gasos
refrigerants
(CFC)
Olis
no
regenerables
(taladrines,
vegetals
o
minerals
contaminants,
etc.)
Piles
i
acumuladors
Pneumàtics
Productes
comburents
Radiografies

390

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Filtres d’oli i
altres
metalls
contaminants
Fitosanitaris

Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

B

d’halògen com
ara
cloroform,
clorur de metilè,
bromoform,
percloroetilè,
Envasos
contaminats
Envasos
a
pressió
i
extintors
Fibrociment
i
Amiant

Tèxtil
Vidre armat i/o
barrejat
Vidre pla

500 Kg

2.000 Kg

340

2 unitats

5 unitats

112

500 Kg

2.000 Kg

112

1m

3

1m

3

112

1m

3

1m

3

Gratuït fins al
límit d’entrada

220

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït fins
límit d’entrada
Gratuït fins
límit d’entrada
Gratuït fins
límit d’entrada
Gratuït fins
límit d’entrada
Gratuït fins
límit d’entrada

al

60

500 Kg

2.000 Kg

al

30

500 Kg

2.000 Kg

al

220

100 Kg

500 Kg

al

35

500 Kg

2.000 Kg

al

35

500 Kg

2.000 Kg

RESIDU

Subproductes
i
residus
sense
despesa
repercutible
Aparells elèctrics
i informàtica
Cables
Càpsules de dosi
única
Cartró/paper
CD/DVD
Electrodomèstics
línia blanca
Envasos
amb
punt verd de SIG
Envasos Vidre

Preu
públic
(€/Tn)
Particulars

Preu
públic
(€/Tn)
Comerciants
i
petits industrials

Límits
diaris
d’entrada
Particulars

Límits
diaris
d’entrada
Comerciants
i
petits industrials

Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

Gratuït

5 unitats

5 unitats

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

20 Kg

200 Kg

Gratuït

2 unitats

5 unitats

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

A

60
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Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

Pàg. 11-22

Porexpan
(poliestirè
expandit)
Rebuig
no
recuperable i/o
no separat
Restes
vegetals
Terres i Runes

20 Kg

Límits
diaris
d’entrada
Comerciants
i
petits industrials
200 Kg

CVE 2020003771

Plàstic dur no
envàs
Plàstic film

Límits
diaris
d’entrada
Particulars

Data 11-2-2020

Matalassos

Preu
públic
(€/Tn)
Comerciants
i
petits industrials
365
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Cintes
de
casset i VHS
Fusta neta

Preu
públic
(€/Tn)
Particulars

B

RESIDU

Metalls
Olis lubricants

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

500 Kg

2.000 Kg

Gratuït

5 Kg

20 Kg

Gratuït

2 unitats

5 unitats

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

Ordenança núm. 23
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL COMPLEX
ESPORTIU MUNICIPAL SANT VICENÇ DELS HORTS - PISCINA MONTSERRAT CANALS
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, per la prestació del servei i realització d’activitats en el complex esportiu municipal sant
Vicenç dels Horts - piscina Montserrat Canals.
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació del servei i realització d’activitats en el complex esportiu
municipal sant Vicenç dels Horts - piscina Montserrat Canals, en aquest municipi.

Pàg. 12-22
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L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el
moment en que s’iniciï la prestació del servei.

Data 11-2-2020

La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per CESPA,
d’acord amb el que disposa el Reglament dels serveis no obligatoris del servei local i logístic de
la deixalleria municipal, i el contracte de concessió de data 16 de juny de 2014 en el que es
regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les persones obligades al pagament, i
s’hauran de fer efectives en els següents terminis:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 5. Gestió i recaptació

B

2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.

https://bop.diba.cat

A

Olis vegetals no
contaminats
Televisors
i
monitors

Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada
Gratuït fins al
límit d’entrada

Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei i
realització d’activitats en el complex esportiu municipal sant Vicenç dels Horts - piscina
Montserrat Canals, prestat per SVH GESTIÓ ESPORTIVA SL.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:
Quota d’inscripció:
USUARI
Pre-infantil (de 0 a 4 anys)
Infantil (de 5 a 15 anys)
Infantil (de 5 a 15 anys), sense vinculació a altres quotes
Joves (de 16 a 24 anys)
Adult (de 25 a 59 anys)
Quota social; jubilats, pensionistes i aturats
Quota social (pensionistes i jubilats)
1
Parella
A partir del tercer membre de la mateixa família
Quota aturats i fills d’aquests
Promoció 75%
Promoció 50%
Promoció 25%
Promoció gratuït
Promoció matrícula
Promoció matrícula
Promoció matrícula
Promoció matrícula

1

INSCRIPCIÓ
0,00
0,00
17,10
27,00
35,20
27,00
27,00
29,70
27,00
27,00

1,00
9,99
12,00
19,99

Quota per persona, han de ser familiars directes (pares, fills, nets o parelles de fet). La quota haurà d’estar associada
al mateix compte bancari.

https://bop.diba.cat
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Article 3. Obligats al pagament

CVE 2020003771

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.

Data 11-2-2020

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació del servei i realització d’activitats en el complex esportiu municipal sant
Vicenç dels Horts - piscina Montserrat Canals.
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Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació

B

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei i realització d’activitats en el
complex esportiu municipal sant Vicenç dels Horts - piscina Montserrat Canals, ja sigui
gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió
indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de
conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.

A

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil SVH GESTIÓ ESPORTIVA SL.

Quota mensual d’abonament:

Entrada puntual diària:
USUARI
Pre-infantil
Infantil
Joves
Adult
Gent gran
Familiar (2n membre i següents)
Entrada grups (més de 10 persones d’entitats). Una hora d’activitat

ENTRADA PUNTUAL
0,00
4,50
4,50
6,00
4,50
5,40
2,50

https://bop.diba.cat
Pàg. 14-22
CVE 2020003771

Pre-infantil
0,00
2i3
Infantil (de 5 a 15 anys)
5,00
4 i3
Infantil (de 5 a 15 anys)
18,30
Joves
29,20
Adults
38,00
5
Adults Matins de 7,30 a 15 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura
30,85
2
Adults migdia de 13 a 16 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura
22,90
6
Adults nit de 20 a 22 h i dissabtes i diumenges horari sencer d’obertura
22,90
Gent gran
28,90
3
Quota social (pensionistes i jubilats)
28,90
2
Quota or (gent gran tots els dies de 10 a 14 h)
26,20
2
Familiar (per tota la família)
65,10
Parella (per persona)
32,30
Familiar ( a partir de la 3a persona de la mateixa família preu/persona consecutius)
29,20
Quota manteniment per malaltia (màxim 4 mesos)
12,85
7
Quota per aturats i fills d’aquests
12,85
Quota per aturats (de 9 a 13h)
12,85
Quota abonament amb promoció 100%
Quota abonament amb promoció 75%
Quota abonament amb promoció 50%

A

MENSUALIT.

Data 11-2-2020

USUARI

Número de treballadors
De 5 a 9 persones
De 10 a 14 persones

Descompte
5%
10%

2

Quota Infantil ha d'anar associada a una persona major d'edat que sigui familiar directe (pares, germans o avis). La
quota haurà d'esta associada al mateix compte bancari. No podrà estar associada a la quota aturats.

3

Horari d'obertura per totes les quotes, és de de dill a div de 7,30 a 22,00h, dis de 9,00 a 20,00h i dig de 9 a 14,30h,
menys la quota aturats.
4

Quota destinada a persones de entre 5 i 15 anys que s’inscriguin sols. A partir dels 12 anys podran accedir sols al
CEM. Les persones de menor edat sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DESCOMPTES PER EMPRESES

5

Aquesta modalitat és vàlida només per a abonats inscrits a la quota fins al 31/12/2014.
Aquesta modalitat és valida només per a abonats inscrits a la quota fins al 31/12/2011.
7
Horari d'accés de dilluns a divendres de 9 a 13h, dis de 9,00 a 20,00 h i diu de 9 a 14,30h.
En el cas dels fills d’aturats, per tenir dret a aquesta quota, caldrà que el pare i mare estiguin a l’atur (en el cas de
famílies separades, la persona que es faci càrrec del menor). Aquesta quota donarà dret també a les activitats dirigides
per joves programades al CEM.

B

6

15%

Cursets de natació:
* de 3 a 5 anys 2 d/s
61,60
* de +5 a 12 anys 2 d/s
49,50
* de +12 a 60 anys 2 d/s
43,30
* + de 60 anys 2 d/s
37,30
Cursets de natació personalitzats (1 dia/set)
67,75
Cursets de natació personalitzats (2 dia/set)
121,85
Curset natació persones amb discapacitat 1 d/s 67,75
Natació persones amb discapacitat 2 d/s
121,85
Escola de natació 3 d/s (8 mesos)
165,90
Nadons
55,40
Natació terapèutica
55,40
Natació per embarassades
55,40
Natació Pla Educatiu Entorn (escoles)
19,00
Natació sincronitzada
21,90
Aqua tri de 12 a 16 anys
26,47

NO ABONAT

PAGAMENT

92,40
74,00
61,60
49,50
67,75
121,85
67,75
121,85
203,20
74,40
74,40
74,40

Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Trimestral
Mensual
Mensual

37,20
26,47

NATACIÓ ESCOLAR*
Infantil, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)
Primària, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)
Primària escola educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu
(quota per curs)
Primària escola educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu
(quota per curs) adaptat.
ESO educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)
ESO educació especial, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)
adaptat
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell blanc/grog (quota per curs)
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell taronja/verd/blau
(quota per curs)
1 sessió setmanal en horari extraescolar nivell vermell/negre
(quota per curs)
Escoles bressol, 1 sessió setmanal en horari lectiu (quota per curs)
ESO, 2 sessions setmanals en horari lectiu (trimestral) (quota per curs)
10% descompte primer germà
15% descompte segon germà i següents

119,30
89,20
100,50
175,20
117,35
175,20
140,85
124,05

105,90
164,40
60,90
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ABONAT

Pàg. 15-22

ACTIVITAT

CVE 2020003771

Activitats dirigides obertes:

Data 11-2-2020

Per tenir dret a aquest descompte el col·lectiu haurà de presentar-se conjuntament per tramitar
l’alta. D’aquesta forma es podrà saber el tram de descompte a aplicar.
El treballador haurà de presentar mensualment la nòmina de l’empresa, o algun altre document
que certifiqui la pertinença al grup.
Si una empresa canvia de tram de treballadors s’aplicarà la nova quota en la mensualitat del
mes següent.

A

20%

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De 15 a 19 persones
A partir de 20 persones

De 3 a 5 anys (2 d/s al mes)
De +5 a 12 anys (2 d/s al mes)
De 3 a 5 anys (2 d/s al mes) assistents

58,65
49,00

B

Cursets de natació intensius (estiu)

natació curs 2013/14 i fills abonats
De +5 a 12 anys (2 d/s al mes) assistents
natació curs 2013/14 i fills abonats
10% descompte primer germà
15% descompte segon germà

32,30
25,85

3. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.
Article 5.- Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per SVH
GESTIÓ ESPORTIVA SL., d’acord amb el que disposa el contracte regulador d’obra pública del
complex esportiu municipal Sant Vicenç dels Horts, piscina Montserrat Canals, en el que es
regulen les relacions entre l’entitat que explota la instal.lació i les persones obligades al
pagament, i s’hauran de fer efectives de forma mensual si es tracta de quotes periódiques, o
diariàment si es tracta de preus per serveis puntuals, tal com s’indica en el contracte regulador
d’obra pública del complex esportiu municipal sant Vicenç dels Horts, piscina Montserrat
Canals.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

Ordenança núm 24
2)

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ALEGRIA.

https://bop.diba.cat

Segons contracte de concessió amb data 19 de setembre de 2013.

Pàg. 16-22

2. La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb les següents normes:

CVE 2020003771

8,45
4,40

Data 11-2-2020

Renovació o pèrdua targeta abonat
Despeses devolució rebut

A

EUROS
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Altres:

3)

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació

B

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació

patrimonial de caràcter públic no tributari, per la prestació de serveis a l’escola
Bressol municipal l’Alegria.

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries de serveis a
l’escola Bressol municipal l’Alegria, prestat per SUARA SERVEIS SCCL.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:
Quotes de tarifació social
Les quotes del servei bàsic d'educació i al servei del menjador de l’escola bressol, seran
variables d'acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar.
En aquest sentit els conceptes nucli familiar i nivell de renda familiar es defineixen de la
següent manera:
· Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare la mare,
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25
anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans
majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del
nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.
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1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria.

CVE 2020003771

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació

Data 11-2-2020

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció de serveis a l’escola Bressol municipal
l’Alegria, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o
mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció
donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil SUARA SERVEIS SCCL.

A

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari corresponent a la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal
l’Alegria d’aquest municipi.

B

4)

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides
Més de

3

10.464

10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4

12.413

12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5

13.810

13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6

15.701

15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7

17.230

17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Única quota

41,00 €

82,00 €

107,00 €

123,00 €

140,00 €

164,00 €

Membres nucli familiar Menor o igual a De a

De a

De a

De a

Més de

2

7.968

7.969 - 11.952

11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3

10.464

10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4

12.413

12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5

13.810

13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6

15.701

15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7

17.230

17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h)

Quota mensual per 10
mesos, de setembre a
juny
41,00 €

82,00 €

107,00 €

123,00 €

140,00 €

164,00 €

Membres nucli familiar Menor o igual a De a

De a

De a

De a

Més de

2

7.968

7.969 - 11.952

11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3

10.464

10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4

12.413

12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5

13.810

13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6

15.701

15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7

17.230

17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Servei de menjador fix

Quota diària
+berenar fix

dinar
4,50 €

6,50 €

7,50 €

8,65 €

De a

Més de

Casal d'estiu mes de juliol
Membres nucli familiar Menor o igual a De a

De a

2

7.968

7.969 - 11.952

11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3

10.464

10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4

12.413

12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5

13.810

13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6

15.701

15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7

17.230

17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Quota

41,00 €

82,00 €

107,00 €

De a

123,00 €

140,00 €

A

De a

164,00 €

B

De a

https://bop.diba.cat

11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904
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7.969 - 11.952

CVE 2020003771

7.968

Data 11-2-2020

De a

2

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Membres nucli familiar Menor o igual a De a

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat
si la família amb fill o filla matriculada al centre només volgués fer ús del servei una o dues
setmanes.

Servei acollida una hora diària fixa (matí abans de les 9h o tarda a
partir de les 17h)
Acollida esporàdica
Menjador diari esporàdic

32,50 €
5,20 €
9,80 €

2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.
Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per SUARA
SERVEIS SCCL, d’acord amb el que disposa el el contracte de concessió de data 3 d’agost de
2017, en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les persones
obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els terminis que regula el reglament del
Servei.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
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D’altra banda si l’Ajuntament detecta possibles canvis de situació de renda familiar podrà iniciar
d’ofici un procés de revisió sol·licitant la documentació necessària als membres del nucli
familiar per tal de valorar de nou la seva situació econòmica.

Data 11-2-2020

En aquest sentit es considera canvi substancial el que es produeix quan es doni una
reducció/increment d’un 10% dels ingressos totals familiars. Pel que fa a les revisions de la
quota motivada per canvis substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes
i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació
del servei bàsic d’educació i/o menjador fix del mes següent. Si la documentació es presenta
entre el 11 i final de mes, els possibles canvis l’aplicaran el segon mes següent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi econòmic substancial
(situacions d’atur, finalització de presentacions econòmiques, etc.), es podrà sol·licitar la revisió
del tram de tarifació que és d’aplicació per determinar el preu. Per això s’haurà d’acreditar
documentalment aquesta nova situació econòmica, per tal de que la nova situació sigui
valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini
l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació
presentada.

B

· Renda familiar. Per tal de determinar la capacitat econòmica del nucli familiar es
consideraran els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests
s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la
declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. En cas de
no autoritzar la consulta de les dades de tots els membres s’aplicarà la quota més elevada.

A

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable
la nova parella si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la
renda familiar.

Disposició final

A

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través
de la mercantil SABA APARCAMENTS SA.
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei d’estacionament regulat amb
limitació horària a les vies publiques municipals, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant
personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que disposa
l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del servei públic.
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la relativa a les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a les vies publiques
municipals.
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en
el moment en que s’iniciï la prestació del servei.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei
d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals d’aquest
municipi, prestat per SABA APARCAMENTS SA.
Article 4. Tarifes

Pàg. 20-22
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2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari relativa a les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a les vies publiques
municipals.

Data 11-2-2020

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari relativa a les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a les vies publiques
municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació

B

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI RELATIVA A LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ
HORÀRIA A LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS.

https://bop.diba.cat

Ordenança núm. 26

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:
2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada,

Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per SABA
APARCAMENTS SA, d’acord amb el que disposa el Contracte regulador signat en data 22 de
desembre de 2015, en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les
persones obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els següents terminis:
* Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada, la prestació patrimonial
s’acreditarà en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques i el període
impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 21 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de gener de
2020, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació i aprovació d’Ordenances per a l’exercici
de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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5. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.

CVE 2020003771

4. La targeta especial de comerç tindrà una reducció del 30% sobre l'import assenyalat en el punt
2 anterior, referits a l'estacionament d'un vehicle per una hora.

Data 11-2-2020

3. La quantia per cancel·lació de denúncies s'estableix en 4,00 € en els termes referits a l'article 39
de l'OM de Circulació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

0,10
0,45
0,95
1,45
1,90

B

Estacionament d'un vehicle per un quart d'hora
Estacionament d'un vehicle per mitja hora
Estacionament d'un vehicle per una hora
Estacionament d'un vehicle per una hora i mitja
Estacionament d'un vehicle per dos hores (máxim)

A

EUROS

El 6è.Tinent d’Alcaldia
Xavier Gómez Alvarez
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-2-2020

Sant Vicenç dels Horts, 31 de gener de 2020

Pàg. 22-22

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
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L’edicte d’exposició pública de l’acord va ser publicat en el BOP del dia 3 de desembre de
2019, i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament del 4 de desembre de 2019 fins el 20 de
gener de 2020. Al mateix temps es va publicar al DOG de data 9 de desembre de 2019 i al diari
Ara del dia 13 desembre de 2019.
El període l’exposició pública al BOP finalitzava el dia 20 de gener de 2020.
Dins el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions.
Les ordenances resten definitivament aprovades.

A

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 aprovar per 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.”
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