Per això es procedeix a publicar íntegrament les modificacions aprovades:
1)
Ordenança fiscal número 1 general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals

1.

A l’article 3.- Subjectes passius

Es substitueix la remissió a l’article 10 de la mateixa ordenança fiscal de l’IBI, per
l’article 11:
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la
seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a
la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es
refereix l'article 11 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi
afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i
gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la
informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es
determinin per ordre.
2.
A l’article 5 Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa, apartat 1. h),
s’elimina l’ultima part del redactat que exigia la identitat entre el titular del bé immoble i
el de l’activitat, quedant amb el redactat següent:
Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat.
3.
A l’article 9 Normes de gestió, apartat 1.2, es modifica per tal que s’entengui
que fa referencia a totes les bonificacions de l’article 5.2 de l’ordenança
1.2. Les bonificacions establertes a l’apartat 2.de l’article 5 d’aquesta ordenança i en el
seu cas la seva pròrroga, és incompatible amb l’aplicació de les bonificacions previstes
en l'article 6 d'aquesta ordenança.
4.
A l’article 9.- Normes de gestió, apartat 2.2, es modifica la numeració ja que fa
referencia a una bonificació contemplada a l’article 5 de l’ordenança.
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Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles.

Data 28-12-2020

2)
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7. “En el cas de l’impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials,
si opten per domiciliar-lo, es fraccionarà en 5 i 4 quotes respectivament, segons
calendari fiscal, que es descomptaran dels seus comptes corrents o llibretes
d’estalvis”.

Pàg. 1-16

El text de l’article 20.7 queda de la manera següent:

B

1.

https://bop.diba.cat

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de 17 de desembre de 2020,
ha acordat aprovar definitivament l’expedient d'aprovació i modificació de les
Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l'any 2021.

A

ANUNCI

A l’article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable, s’elimina
l’apartat 3.
4) Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Queda redactada amb el següent text:
Article 1r. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no, o per a la qual
s’exigeixi presentació de comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o
l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden
consistir, entre d’altres, en:
•
Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la
implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal•lacions de qualsevol mena.
•
Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte
exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe
d’instal•lacions existents.
•
La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la
via pública.
•
Les construccions, instal•lacions i obres fetes a la via pública per particulars o
per les empreses subministradores de serveis públics.
•
Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.
•
La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal•lacions
tècniques dels serveis públics.
•
La instal•lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
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3)
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Data 28-12-2020

Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut d’IBI urbà gaudiran
d’un fraccionament del deute en 5 terminis i el de característiques Especials (BICES)
gaudiran d’un fraccionament del deute en 4 terminis.
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6.
A l'article 13, apartat 1, es modifica el 2n paràgraf, que queda amb el text
següent:

B

5.
A l’article 9. Normes de gestió, com a consequència de la modificació anterior,
es renumeren els apartats de l’apartat 2:
2.2.
Immobles destinats a centres sanitaris públics
2.3.
Titulars de família nombrosa.
2.4. Bonificació per energia solar.
2.5.
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies
per a poder gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 6 d'aquesta
ordenança, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir de la de major quantia,
que serà incompatible amb les altres.

A

1.2. Immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària.

3.
Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, d’acord
amb el que disposa la Llei General Tributària, els qui sol•licitin les llicències
corresponents o facin les construccions, instal•lacions o obres, en cas que no sigui el
mateix contribuent.
Article 3r. Meritació
L’impost s’acredita, és a dir, l’obligació de contribuir neix, en el moment d’iniciar-se la
construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent o no hagi presentat la preceptiva comunicació prèvia.
Article 4t. Exempcions
Estarà exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les
Entitats Locals, que estant-hi subjectes, es destini directament a carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i les seves
aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per Organismes
Autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com de conservació.
Article 5è. Base imposable, tipus de gravamen i quota
1.
La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l’obra, entenent-se com a tal el seu cost d’execució
material.
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2.
Als efectes del previst en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari
de la construcció, instal•lació o obra la persona que suporti els costos de la seva
realització.
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Article 2n. Subjectes passius
1.
Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones
físiques, les persones jurídiques o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal•lació o obra,
independentment de que siguin propietaris de l’immoble en el qual es realitzin la
construcció, instal•lació o obra.

B

•
Les instal•lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats
industrials, mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es
destini el subsòl.
•
Les obres emparades en una ordre d’execució municipal.
•
La realització de qualssevol altres actes que la normativa urbanística vigent a
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència
urbanística o d’obres, a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions,
d’instal•lacions o d’obres.
•
La construcció i la instal•lació de murs i tanques.
•
Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions,
terraplens, etc., així com les obres de la xarxa viària, d’infraestructures i altres actes
d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a
executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
•
La nova implantació, ampliació o la modificació de tota mena d’instal•lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
•
La instal•lació de cases prefabricades i instal•lacions similars, siguin
provisionals o permanents.
•
La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars.

No formen part del seu cost l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos similars
propis de règims especials ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local, relacionades amb les construccions, instal·lacions
o obres. Tampoc ho seran els honoraris professionals, el benefici empresarial del
contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució
material.

VALOR
EUROS/M2
CONSTRUÏT

TIPUS D’EDIFICACIÓ

I

Edifics d’habitatges aïllats

1.194,80 €

II

Edifics d’oficines

885,80 €

III

Habitatges unifamiliars adossats amb garatge

880,65 €

IV

Edificis plurifamiliars amb aparcaments i garatges

849,75 €

V

Naus i edificis industrials o comercials

391,40 €

VI

Edificis per a aparcaments i garatges

339,90 €

VII

219,31 €

VIII

Obres de reforma en naus i edificis industrials o comercials
existents
Obres de reforma en edificis d’habitatges existents

IX

Obres de reforma en edificis d’oficines existents

527,27 €

X

Canvi dels edificis a un ús residencial

361,50 €

506,10 €

5.
Quan s’autoliquidin obres a la via pública realitzades per empreses de servei o
subministrament, es determinarà la base imposable d’acord amb el cost material de
l’obra o instal·lació segons els mòduls següents:
Grup Tipus d’obra
I
II
III
IV

Canalització d’aigua metre lineal d’obra
Canalització de xarxes de comunicació i/o fibra per
metre lineal
Canalització de gas metre lineal d’obra
Estesa de cable elèctric metre lineal d’obra

€/m lineal
calçada
121,00 €

€/m lineal
vorera
105,60 €

124,40 €
128,85 €
117,50 €

107,80 €
113,45 €
102,10 €
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4.
En el cas de consruccions d’obra nova, quan s’autoliquidin les obres majors i
en els casos que expressament s’indiquen, la base imposable es determinarà segons
els mòduls que s’especifiquen, sempre que de la base imposable determinada pel
pressupost d’execució material presentat per la persona interessada no en resulti una
quota més gran.

Data 28-12-2020

3.
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen. La quota mínima serà de 272,80 € per a les obres majors i de 75,60 € per
les obres menors.

A

El tipus de gravamen serà el 4 %.
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2.

Article 6è. Bonificacions fiscals

B

En qualsevol cas, la quota mínima a abonar serà de 18,85 €.

La bonificació s’haurà de sol•licitar, en qualsevol cas, abans de la finalització de l’obra.
Si la sol•licitud s’efectua en un moment posterior a l’inici de l’obra, és a dir, quan s’hagi
meritat la liquidació provisional de l’impost, no s’interromprà el procediment de
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s’escau, a la devolució
d’ingressos
b)
Del 95 per cent a favor de les construccions, instal•lacions o obres en què
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal•lacions incloguin
col•lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
Aquesta bonificació s’aplicarà una vegada executades les obres, en el moment
d’atorgar-se la llicència de primera ocupació.
Aquesta bonificació s’aplicarà en el seu cas a la quota resultant de l’impost després
d’aplicar les bonificacions a què es refereixen l’apartat a).
c)
Del 50 per cent a favor de les construccions, instal•lacions o obres vinculades
als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
Aquesta bonificació s’aplicarà en el seu cas a la quota resultant de l’impost després
d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors.
d)
Una bonificació del 50 per cent per a les construccions, instal•lacions o obres
referents a l’habitatge de protecció oficial.
Aquesta bonificació s’aplicarà en el seu cas a la quota resultant de l’impost després
d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats a), b) i c) anteriors.
e)
Del 90 per cent a favor de les construccions, instal•lacions o obres què
afavoreixin les condicions d’accessibilitat i habitabilitat dels discapacitats.
Aquesta bonificació s’aplicarà en el seu cas a la quota resultant de l’impost després
d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors.
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Aquesta bonificació s’haurà de sol•licitar per instància, aportant els informes
corresponents que justifiquen el percentatge de bonificació sol•licitat i que s’hauran de
justificar a la previsió d’aquesta ordenança.

Data 28-12-2020

En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població
que es beneficiï de l’obra o instal•lació de què es tracti, així com qualsevol altre criteri
d’interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en aquell cas
concret.
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La graduació de la bonificació es farà d’acord amb la valoració concreta de les
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació, tenint
en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població.

B

a)
Del 95 per cent a favor de les construccions, instal•lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal, en atenció a les especials
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que hi
puguin concórrer.
Es consideraran declarats d’especial interès o utilitat municipal només les obres o
instal•lacions que siguin executades per iniciativa pública o per entitats sense ànim de
lucre amb les quals l’Ajuntament tingui algun acord o conveni.

A

A la quota líquida resultant de l’impost, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
s’aplicaran les bonificacions següents:

5.
En cas que es denegui la llicència demanada o de la liquidació practicada
resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució conforme el que disposa l’article
31 de la Llei General Tributària.
6.
En cas que, de la liquidació practicada, resultés un import a ingressar, el
subjecte passiu haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei
General Tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que se
n’hagi efectuat l’ingrés, s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels
recàrrecs i els interessos de demora, en els termes previstos als articles 26 i 28 de la
Llei General Tributària.
7.

No procedirà la devolució de drets quan les obres hagin estat iniciades.

Article 8è. Actuacions inspectores i règim sancionador
1.
La inspecció i la recaptació de l’impost es faran d’acord amb el que estableix la
Llei General Tributària, les lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
2.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, cal aplicar el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Disposició addicional primera – Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
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4.
Per tal de justificar el cost real i efectiu indicat en l’apartat anterior, l’interessat
haurà de presentar els següents documents que acreditin suficientment el cost final :
- Cost definitiu de l’obra o instal•lació.
- Certificació d’obra signada pel tècnic Director de l’obra.
- Els contractes d’execució.
- La comptabilitat de l’obra.
En tot cas, l’Ajuntament podrà requerir a l’interessat qualsevol altra documentació que
a judici dels serveis municipals, pugui considerar-se vàlida per a la determinació del
cost real.
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3.
Un cop finalitzades les obres, el subjecte passiu, en el termini de 3 mesos, des
del seu acabament, caldrà formular la declaració formal de final d’obra a la que
s’adjuntarà la documentació que reflecteixi el seu cost real i final. Els serveis
d’inspecció fiscal podran reclamar altra documentació als efectes acreditatius d’aquell
cost.

B

2.
Amb la documentació que es pugui requerir tècnicament per a tramitar la
pertinent llicència d'obres, caldrà incorporar el compromís del contractista de l'obra
conforme assumeix la seva execució i el pressupost que es presenta.

A

Article 7è. Règim de declaració i ingrés
1.
En demanar-se la llicència d’obres o presentar-se la comunicació prèvia
l’interessat practicarà una declaració-liquidació provisional de l’impost. La base
imposable es determinarà segons el pressupost presentat, sempre que aquest hagués
estat visat pel col•legi oficial corresponent. Si no fos així, els serveis municipals podran
fixar la base imposable a partir dels referits barems sense perjudici dels mòduls que
s’expressen a l’apartat següent.

6)
Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies i materials de construcció, contenidors i
similars, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions
anàlogues, derivades d’obres.
L’apartat 2 de l’artícle 6 se suprimeix, i queda l’artícle de la manera següent:
Article 6è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa serà l’equivalent al 15% de la quota resultant de la
liquidació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres amb un mínim de
60,89 € tractant-se d’obres majors, i de 24,58 € en les obres menors.
7) Ordenança Fiscal número 31 reguladora de la prestació del servei de gestió
de residus industrials
Es modifica l’article 10 4 parágraf en el referent a l’acreditació del nivel de d’ingressos,
quedant el següent redactat:
El nivel d’ngressos s’ha d’acreaditar mitjançant la declaración formulada als efectes de
l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any anterior al que es demana.
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2. Es suprimeix l'apartat 4.2, que diu:
El Consell Executiu de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure podrà modificar les tarifes
anteriors si les circumstàncies ho requereixen, a proposta del seu president, tot donant
compte al Ple de l’Ajuntament per la seva ratificació.

Data 28-12-2020

5)
Ordenança Fiscal número 14, reguladora de les taxes per l’ús
d’instal•lacions esportives i educatives
1. En l'article 4.1, el paràgraf que diu:
Els majors de 65 anys residents a Montcada i Reixac tindran una bonificació del 50 %
a totes les activitats programades per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.
Es modifica de la forma següent:
Els majors de 65 anys residents a Montcada i Reixac tindran una bonificació del 50 %
a totes les activitats programades per la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Montcada i Reixac.
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Disposició final primera
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 d’octubre de
2020 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

A

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal 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.

1.

A l’article 4 se suprimeix el següent apartat:

B

8) Ordenança Fiscal número 2, reguladora dels preus públics pels serveis que
es presten en les instal•lacions de MONTCADA AQUA.

El Consell Executiu de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure podrà modificar les tarifes
anteriors si les circumstàncies ho requereixen, a proposta del seu president, tot donant
compte al Ple de l’Ajuntament per la seva ratificació.

6,78 €
5,20 €
5,20 €
7,34 €
25,09 €
18,77 €
12,55 €
9,95 €
17,75 €
16,73 €
6,78 €
10,51 €
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6,78 €
5,20 €
5,20 €
7,34 €
15,10 €
10,51 €
11,02 €
7,85 €
13,06 €
26,62 €
4,18 €
4,18 €
5,20 €
8,36 €
5,20 €
12,55 €
8,36 €
10,51 €
7,34 €
11,53 €
5,20 €
7,34 €
10,51 €
5,20 €
24,07 €
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Q) Servei d’estètica:
a) Depilacions femenines:
o
Depilació entrecella
o
Depilació celles amb pinces
o
Depilació nas
o
Depilació coll o facial
o
Depilació cames senceres cera freda
o
Depilació ½ cames cera freda
o
Depilació braços sencers cera freda
o
Depilació ½ braços cera freda
o
Depilació cuixes, cera freda
o
Pack cera freda, cames senceres,aixelles,engonals,llavis,celles
o
Depilació llavi superior, cera calenta
o
Depilació mentó, cera calenta
o
Depilació aixelles, cera calenta
o
Depilació braços sencers cera calenta
o
Depilació ½ braços cera calenta
o
Depilació cames senceres cera calenta
o
Depilació ½ cames cera calenta
o
Depilació cuixes, cera calenta
o
Depilació glutis
o
Depilació glutis integral, cera calenta
o
Depilació engonals, cera calenta
o
Depilació engonals brasilers
o
Depilació engonals integrals
o
Depilació anus
o
Pack cera calenta,cames senceres,aixelles,engonals,llavis,celles
b) Depilacions masculines:
o
Depilació entrecella
o
Depilació celles amb pinces
o
Depilació nas
o
Depilació coll o facial
o
Depilació cames senceres cera freda
o
Depilació ½ cames cera freda
o
Depilació braços sencers cera freda
o
Depilació ½ braços cera freda
o
Depilació esquena, cera freda
o
Depilació abdomen, cera freda
o
Depilació aixelles, cera calent
o
Depilació braços sencers cera calenta

A

Es suprimeixen el següents serveis i preus:

B

2.

21,93 €
30,29 €
9,38 €
17,75 €
15,61 €
21,93 €
41,82 €
26,11 €
26,11 €
8,36 €
36,57 €
12,55 €
6,22 €
14,59 €
3,67 €
41,82 €
20,91 €
22,95 €
15,61 €

A
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20,91 €
41,82 €
114,85 €
73,13 €
73,13 €
41,82 €
73,13 €
73,13 €
41,82 €
52,22 €
41,82 €
52,22 €
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8,36 €
18,77 €
14,59 €
15,61 €
14,59 €
7,34 €
11,53 €
7,34 €
10,51 €
6,22 €
46,97 €

B

o
Depilació ½ braços cera calenta
o
Depilació cames senceres cera calenta
o
Depilació ½ cames cera calenta
o
Depilació esquena, cera calenta
o
Depilació abdomen, cera calenta
o
Depilació glutis
o
Depilació glutis integral, cera calenta
o
Depilació engonals, cera calenta
o
Depilació engonals brasilers
o
Depilació anus
o
Pack cera calenta, cames senceres,aixelles,esquena,abdomen
c) Depilacions laser:
o
Depilació llavi superior o mentó
o
Depilació facial complet
o
Depilació cames senceres
o
Depilació ½ cames
o
Depilació braços sencers
o
Depilació ½ braços
o
Depilació esquena
o
Depilació pit i abdomen
o
Depilació aixelles
o
Depilació glutis
o
Depilació engonals brasilers
o
Depilació engonals integrals
d) Maquillatge:
o
Maquillatge dia
o
Maquillatge de nit
o
1 Ampolla Flash
o
1 caixa 2 ampolles Flash
o
Tint de pestanyes
o
Permanent de pestanyes
o
Maquillatge núvia
o
Prova maquillatge núvia
e) Manicura i pedicura:
o
Pedicura integral
o
Pedicura, llimar i esmaltar
o
Pedicura completa, gel
o
Manicura completa
o
Manicura, llimar i esmaltar
o
Manicura francesa
o
Decoració 2 ungles
o
Ungles gel
o
Omplir ungles gel
o
Manicura completa gel semi - permanent
o
Pintar ungles amb gel semi – permanent

21,93 €
31,31 €
8,36 €
21,93 €
46,97 €
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54,37 €
60,59 €
39,68 €
39,68 €
39,68 €
39,68 €
60,59 €
64,77 €
46,97 €
46,97 €
46,97 €
41,82 €
60,59 €
31,31 €
43,86 €
50,13 €
54,26 €
39,68 €
22,95 €
15,61 €
10,51 €
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39,68 €
41,82 €
39,68 €
39,68 €
39,68 €
46,97 €
46,97 €
46,97 €
39,68 €
39,68 €
39,68 €
26,11 €
21,93 €

A

20,91 €
26,11 €
4,69 €

B

o
Tractament Vitagel
o
Tractament Vitagel mes pintar
o
Treure pintura gel
f) Tractaments facials:
o
Hidratació facial
o
Tractament anti-arrugues
o
Tractament anti-acne facial P/S
o
Despigmentació P/S
o
Equilibrant purificant P/S
o
Vel de col·lagen P/S
o
Contorn d’ull, descongestió bosses i ulleres P/S
o
Contorn d’ull, essential shock P/S
o
Contorn d’ull vel de col·lagen P/S
o
Reafirmació facial
o
Higiene facial mes manicura
o
Mascareta facial
o
Massatge facial 30 minuts
g) Tractaments corporals :
o
Tractament pell de seda amb mel més hidratació
o
Tractament remodelació cos amb oligoelements
o
Embolicament de fang termal
o
Embolicament d’algues
o
Embolicament d’argila
o
Embolicament de xocolata
o
Hargoterapia spirulina
o
Embolicament amb fang de la Mar Morta
o
Tractament anti-estries, prevenció i post part
o
Tractament tensor de pit, escot i coll
o
Higiene d’esquena
o
Tractament cames cansades
o
Xocolaterapia, peeling mes xocolata
o
Tractament anti –cel·lulitis abdomen
o
Tractament anti –cel·lulitis, cames i abdomen
o
Tractament reafirmant braços
o
Tractament parcial fang de la Mar Morta
o
Peeling corporal més hidratació
o
Peeling braços més hidratació
o
Tractament anti – cel·lulitis braços sencers
o
Tractament anti – cel·lulitis ½ braços
h) Massatges :
o
Massatge facial, drenatge limfàtic 30 minuts
o
Massatge facial olis essencials, aromateràpia 30 minuts
o
Massatge 10 minuts
o
Massatge localitzat 30 minuts
o
Massatge corporal olis essencials aromateràpia 45 minuts

A) Matricula
EXEMPT
• de 0 a 5 anys
47,66 €
• Matricula infantil
63,48 €
• Matricula adults (inclou franja horària)
47,66 €
• Matricula Gent gran
95,28 €
• Matricula Familiar 2, Familiar 3, Familiar 4, Familiar 5
B) Matrícula campanyes especials de captació
L’empresa durà a terme descomptes a la matrícula entre el 50% i el 100% en
funció de les necessitats de cada més.
C) TARIFES APLICABLES PER ABONATS ANTERIORS A 2014
a) Abonament piscina:
EXEMPT
• De 0 a 5 anys
32,99 €
• Individual adult (mensual)
22,06 €
• Individual gent gran(mensual)
61,19 €
• Familiar, 2 membres ( mensual)
68,58 €
• Familiar, 3 membres (mensual)
80,45 €
• Familiar, 4 o més membres (mensual)
10,25 €
• Gent gran, a partir de 65 anys, dos dies setmanals de 10 a 11 (mensual)
b) Abonament activitats dirigides gimnàs
8,22 €
• Individual (mensual)
6,24 €
• 2n membre (mensual)
1,25 €
• 3r membre o més (mensual)
NOTA.- La modificació de qualsevol de les condicions tarifaries establertes abans del 2014
representarà l’aplicació automàtica de les tarifes per a nous abonats a partir del 1 de gener
de 2021
D) TARIFES APLICABLES PER A NOUS ABONATS A PARTIR DE GENER DE 2021
a) Abonaments únics
EXEMPT
• De 0 a 5 anys
41,21 €
• Individual adult, (mensual)
22,06 €
• Infantil de 6 a 15 anys, només piscina (mensual)

A
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Article 4t.
1. Les tarifes que s’han de liquidar pels serveis que preveu aquesta Ordenança són:

CVE 2020038119

Es modifiquen els imports de l’article 4 amb les preus següents:

Data 28-12-2020

16,73 €
15,61 €
8,36 €
12,55 €
6,22 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.

41,82 €
46,97 €
26,11 €
26,11 €
31,31 €
57,43 €

B

o
Massatge corporal 50 minuts
o
Massatge corporal limfàtic 60 minuts
o
Massatge drenatge limfàtic, 30 minuts
o
Massatge anti – cel·lulitis, 30 minuts
o
Massatge anti – estrès, 40 minuts
o
Massatge AYURVERICO
i) Altres serveis:
o
Decoloració cames
o
Decoloració braços
o
Decoloració facial
o
Decoloració abdomen
o
Ampolla retardadora de creixement

A
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B

30,34 €
• Infantil de 6 a 15 anys, inclou activitats dirigides (mensual)
30,34 €
• Individual infantil de 16 a 17 anys (mensual)
30,34 €
• Individual gent gran (mensual)
27,01 €
• Franja horària (mensual)
75,66 €
• Familiar dos membres (mensual)
84,30 €
• Familiar 3 membres (mensual)
96,27 €
• Familiar 4 o més membres (mensual)
b) Abonaments d’estiu
EXEMPT
• De 0 a 5 anys
38,71 €
• Individual infantil (mensual)
52,56 €
• Individual adults (mensual)
38,71 €
• Individual gent gran(mensual)
96,58 €
• Familiar, 2 membres ( mensual)
107,71 €
• Familiar, 3 membres (mensual)
124,88 €
• Familiar, 4 o més membres (mensual)
E) Abonament col·lectius especials
13,84 €
• Discapacitats menors de 18 anys, CAD igual o superior al 50%, (mensual)
22,06 €
• Discapacitats majors de 18 anys, CAD igual o superior al 50 %, (mensual)
22,06 €
• Quota bonificada majors de 65 anys
F) Quota excedència
15,09 €
• Excedència estiu individual adult mensual
11,34 €
• Excedència estiu infantil/jubilat mensual
25,60 €
• Excedència estiu familiar mensual
4,79 €
• Excedència tot l’any mensual
G) Entrades puntuals
8,53 €
• Entrada puntual piscina adult
6,19 €
• Entrada puntual piscina infantil
6,19 €
• Entrada puntual piscina gent gran
5,00 €
• Casals de 20 a 49 nens
4,79 €
• Casals de 50 a 100 nens
4,37 €
• Casals a partir de 101 nens
H) Abonament per hotels i empreses:
25 % dte. s/tarifa
• 50 entrades horari de 12 a 16 hores, caducitat 30 dies
20 % dte. s/tarifa
• 50 entrades horari de 7 a 16 i de 20 a 22 hores, caducitat 30 dies
30 % dte. s/tarifa
• 100 entrades horari de 7 a 16 i de 20 a 22 hores, caducitat 30 dies
25 % dte. s/tarifa
• 200 entrades horari de 7 a 16 i de 20 a 22 hores, caducitat 60 dies
25 % dte. s/tarifa
• 300 entrades horari de 7 a 16 i de 20 a 22 hores, caducitat 60 dies
I) Cursos de natació escolar:
EXEMPT
• Escoles públiques i concertades de Montcada horari escolar 1r de primària
128,74 €
• de P3 a P5 alumne/curs
110,21 €
• de 1r. a 6è alumne/curs
229,89 €
• AMPA nadons alumne/curs
• k) Cursos de natació escoles bressol:
95,85 €
• Grups d’un monitor, preu bimensual
169,84 €
• Grups de dos monitors, preu bimensual
J) Lloguer fiances i comissions
56,61 €
• Lloguer un carrer de la piscina amb monitor, una hora
25,50 €
• Lloguer un carrer de la piscina, una hora
25,50 €
• Lloguer sala d’activitats dirigides, una hora
23,78 €
• Lloguer armariet, trimestral

65,67 €

EXEMPT
EXEMPT
45,58 €
68,43 €
38,19 €
59,63 €
36,74 €
57,55 €
82,06 €
59,94 €
51,20 €
36,74 €
57,55 €
82,06 €
36,95 €
52,87 €
137,48 €
8,53 €

63,48 €
47,66 €
91,27 €
136,96 €
73,37 €
116,04 €
70,66 €
111,88 €
152,98 €
119,89 €
102,77 €
70,66 €
111,88 €
152,98 €
47,56 €
52,87 €
137,48 €
8,53 €

45,58 €
90,54 €

72,95 €
144,76 €
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57,29 €
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160,27 €
160,27 €
97,72 €
160,27 €
160,27 €
160,27 €
160,27 €
160,27 €
160,27 €
32,57 €
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114,69 €
114,69 €
59,32 €
114,69 €
114,69 €
114,69 €
114,69 €
114,69 €
114,69 €
19,67 €

Data 28-12-2020

134,25 €
134,25 €
121,14 €
121,14 €
121,14 €
134,25 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

67,75 €
67,75 €
54,74 €
54,74 €
54,74 €
67,75 €

A

42,25 €
2,08 €
6,04 €
4,27 €
2,29 €
13,01 €
6,35 €
ABONATS NO ABONATS

B

• Fiança armariet
• Fiança carnet
• Fiança braçalet
• Comissió rebuts retornats
• Pèrdua carnet
• Pèrdua de claus
• Pèrdua braçalet
K) Activitats complementaries (trimestral):
a) Infantils
• Taekwondo 2 dies
• Judo 2 dies
• Escoles esportives 2 dies
• Iniciació al ritme 2 dies
• Aeròbic 2 dies
• Funky and Hip Hop 2 dies
b) Adults
• Pilates 2 dies
• Balls de saló 2 dies
• Balls de saló 1 dia
• Kick Boxing 2 dies
• Hip Hop 2 dies
• Batuka 2 dies
• Tai-Txi/Ioga 2 dies
• Capoeria 2 dies
• Dança del Ventre 2 dies
• Salsa Bachata (preu mensual) 1 hora
L) Activitats de temporada
• Casals esportius de 10 a 13 (setmanal)
M) Cursets de natació hivern:
• Matricula adults
• Matricula infantil
• Nadons de 6 a 24 mesos, 30 minuts 1 dia setmanal (trimestre)
• Nadons de 6 a 24 mesos, 45 minuts 1 dia setmanal (trimestre)
• Bressol de 2 a 5 anys, 45 minuts 1 dia setmanal (trimestre)
• Bressol de 2 a 5 anys , 45 minuts 2 dies setmanals (trimestre)
• Infantil, de 6 a 14 anys, 45 minuts 1 dia setmanal (trimestre)
• Infantil de 6 a 14 anys, 45 minuts 2 dies setmanals (trimestre)
• Infantil de 6 a 14 anys, 45 minuts 3 dies setmanals (trimestre)
• Adult , 45 minuts 2 dies setmanals (trimestre)
• Gen gran, més de 65 anys 45 minuts 2 dies setmanals(trimestre)
• English, 45 minuts 1 dia setmanals (trimestre)
• Waterpolo nens, 45 minuts 2 dies setmanals (trimestral)
• Triatló infantil, 45 minuts 3 dies setmanals (trimestral)
• Natació sincronitzada, 2 hores 1 dia setmanal (mensual)
• Bateig de submarinisme, (preu per sessió)
• Festa aniversari infantil, 3 hores
• Water game 1 hora
N) Curset de natació intensius d’estiu:
• Nadons 2 dies 45 minuts (mensual)
• Bressol 5 dies 45 minuts (mensual)

11,24 €
50,47 €
89,71 €

12,90 €
58,02 €
103,24 €

31,43 €
145,80 €
269,18 €

37,05 €
173,85 €
325,32 €

20,09 €
23,26 €
36,95 €
42,25 €
179,42 € 213,14 €
336,46 € 403,79 €
1 HORA ½ HORA
38,51 €
23,99 €
173,38 € 108,03 €

A

23,57 €
106,57 €
179,42 €
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20,19 €
89,71 €
157,04 €
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42,25 €
42,25 €
89,71 €
152,57 €
79,82 €
135,60 €
27,37 €
0,00 €
47,56 €
47,56 €
36,95 €
42,25 €
63,48 €
36,95 €
36,95 €
52,87 €
237,80 €
52,87 €
237,80 €
36,53 €
0,00 €
27,79 €
0,00 €
5,83 €
27,16 €
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21,13 €
21,13 €
53,80 €
91,58 €
47,87 €
81,38 €
24,77 €
19,98 €
42,25 €
37,00 €
31,74 €
36,95 €
52,87 €
31,74 €
31,74 €
47,56 €
211,37 €
47,56 €
211,37 €
32,57 €
33,56 €
24,46 €
23,52 €
5,20 €
23,62 €

Data 28-12-2020

101,99 €
95,28 €
60,88 €
60,88 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

63,69 €
59,42 €
46,83 €
46,83 €

B

• Infantil 5 dies 45 minuts ( mensual)
• Adults 5 dies 45 minuts (mensual)
• Waterpolo 5 dies 1 hora (quinzenal)
• Natació sincronitzada 5 dies 1 hora (mensual)
O) Serveis de salut:
• Natació terapèutica, dos dies setmanals 45 minuts (mensual)
• Natació embarassades, 2 dies setmanals 45 minuts (mensual)
• Discapacitats, 1 dia fins a 5 nens 45 minuts (mensual
• Discapacitats, 2 dies fins a 5 nens 45 minuts (mensual)
• Discapacitats, 1 dia a partir de 5 nens 45 minuts (mensual)
• Discapacitats, 2 dies a partir de 5 nens 45 minuts (mensual)
• Fisioteràpia 1 sessió de massatge 45 minuts
• Fisioteràpia 1 sessió de massatge de 45 minuts, entitats
• Pilates terapèutic (mensual)
• Pilates Grupal (mensual)
• Escola d’esquena grupal (mensual)
• Hidroteràpia (mensual)
• Hidroteràpia embarassades (mensual)
• Hipopresius (mensual)
• Gimnàstica maternal (mensual)
• Osteopatia Sessió d’una hora
• Osteopatia Abonament 5 sessions
• Posturologia Sessió d’una hora
• Posturologia Abonament 5 sessions
• Dietètica 1ª visita
• Dietètica 1ª visita, entitats
• Dietètica seguiment
• Dietètica seguiment, entitats
• UVA 1 Sessió 10 minuts
• UVA Abonament 5 sessions
Tractaments de fisioteràpia de 30 minuts
• 1 sessió
• Pack 5 sessions
• Pack 10 sessions
Tractaments de electroestimulació de 30 minuts:
• 1 sessió
• Pack 5 sessions
• Pack 10 sessions
Tractaments de fisioteràpia de 60 minuts:
• 1 sessió
• Pack 5 sessions
• Pack 10 sessions
Tractaments específics especialitats fisioteràpia:
• Sessió inicial 30 minuts
• Tractament 1 sessió 60 minuts
• Pack 5 sessions 60 minuts
• Pack 10 sessions 60 minuts
• P) Servei d’entrenador personal fitness o piscina:
• Sessió individual
• Abonament individual 5 sessions

Requisits econòmics per a menors de 18 anys amb diversitat funcional, CAD igual o
superior 50%
-

Ingressos mensuals individuals o familiars < o = SMI fins 1.050,00 € per càpita
Que realitzin l’activitat un dia setmanal, mitjançant conveni amb una entitat local
que treballi per a la inclusió social de persones amb diversitat funcional

Requisits econòmics per a majors de 18 anys amb diversitat funcional, CAD igual o
superior 50%
-

Ingressos mensuals individuals o familiars < o = SMI fins 1.050,00 € per càpita

Requisits econòmics quota bonificada majors 65 anys residents a Montcada i Reixac
-

Ingressos mensuals individuals o familiars < o = SMI fins 1.050,00 € per càpita

5. Els usuaris amb drets a bonificacions, només podran gaudir-ne d’una per modalitat
o servei.
5.

https://bop.diba.cat
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Article 5è. Accés abonaments bonificats
1. Les tarifes que es preveuen en l’article anterior, apartat E) Abonament col·lectius
especials, relatives als serveis de MONTCADA AQUA seran d’aplicació quan els seus
usuaris siguin:
- Residents amb diversitat funcional amb grau reconegut pel CAD igual o superior al
50%
- Residents de més de 65 anys en situació no activa laboralment.
2. Les peticions d’accés als abonaments bonificats pels serveis de MONTCADA
AQUA, es sol·licitaran a l’Ajuntament de Montcada i Reixac s’hauran de renovar cada
any entre el 15 de setembre i el 15 de novembre.
3. Els usuaris amb abonaments bonificats anuals, que no hagin fet ús de la instal·lació
un mínim de 40 vegades abans de finalitzar el mes de novembre de l’any en curs, no
podran optar a la bonificació per l’any següent. (excepte causes justificades).
4. Aquestes bonificacions pels serveis de MONTCADA AQUA es concediran
considerant el nivell d’ingressos que tinguin les persones que les demanin, tot
comparant-los amb el Salari Mínim Interprofessional (SIM) oficialment fixat; i amb
l’aplicació dels barems següents:

CVE 2020038119

Es modifica l’article 5 de bonificacions quedant amb el següent redactat:

A

204,08 €
40,80 €
91,84 €
173,49 €
57,66 €
86,48 €
163,34 €

Data 28-12-2020

4.

327,46 €
65,46 €
147,36 €
278,39 €
92,52 €
138,73 €
260,90 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Abonament individual 10 sessions
Abonament Duo, una sessió
Abonament Duo 5 sessions
Abonament Duo 10 sessions
Abonament Trio, una sessió
Abonament Trio 5 sessions
Abonament Trio 10 sessions

L’article 6è es modifica, i queda de la manera següent:

Article 6è. Meritament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es
fa qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 4.

B

•
•
•
•
•
•
•

2. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en el moment d’entrar en el recinte de què es
tracti o quan se’n sol•liciti l’ús.
3. Les bonificacions i exempcions que es preveuen en aquesta ordenança, solament
beneficiaran als usuaris residents a Montcada i Reixac.

Laura Campos Ferrer

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2020
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Montcada i Reixac, 17 de desembre de 2020.
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L'alcaldessa

Pàg. 16-16

Contra l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals, es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'aquest anunci d'aprovació definitiva,
d’acord amb allò que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

A

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per a la seva aplicació.
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