Ordenança Fiscal núm. 17

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local, de conformitat amb el que
disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
l'Ajuntament en Ple acorda l'establiment dels preus públics continguts en la present Ordenança
Fiscal.

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol
Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

Article 2n.
Concepte

1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin
per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan,
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prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària
per part dels administrats.

2.- L’Ajuntament de Vila-seca, podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la competència de l’Entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en la lletra b), de l’article 20.1 del RDL 2/2004.

Article 3r. Obligats al pagament

Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats
per la qual cosa s’hagin de satisfer aquests.

Article 4t.

No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.

Article 5è.

El pagament de preus públics no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de
l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és
compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o
altres mesures que corresponguin.

154

Article 6è.
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.

Quan la prestació de serveis o la realització d’activitats provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que
correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què
es fereix aquest article.

Article 7è. Naixement de l'obligació

1. L’obligació del pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o
parcial.

2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no se
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.

3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apremi.

Article 8è.

L'Ajuntament exigeix els preus públics en règim d’autoliquidació.
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Article 9è.

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general, si això s’escau.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si
el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

Article 10è. Gestió dels preus públics

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries, així mateix, fer les comprovacions oportunes.

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de
les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.

Article 11è.

L'administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l’activitat quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d'exigir el pagament dels preu acreditats.
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Article 12è.

Quan els preus públics no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut el termini de pagament en voluntària.

Article 13è.

Al venciment de l'obligació en voluntària, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per
via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d'haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.

Article 14è.
Establiment i fixació dels preus públics.

L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 23.2 b. de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i de l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte
quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els
mateixos termes, en relació amb els consorcis llevat que hi hagi una indicació diferent que en
els seus estatuts.
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En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una
còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el
cost del servei.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el
regula.

Article 15è.

Llevat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de
l'aplicació del tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s'ocupi.
Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser el valor
cadastral de la zona, el que s'ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, del que es deriva
de peritatges de tècnics municipals o d'agents de la propietat immobiliària, etc., a elecció de
l'administració municipal.

Article 16è.

Els preus públics es determinaran a un nivell que pugui cobrir, com a mínim, les despeses
econòmiques originades per la realització de les activitats o prestació dels serveis o a un nivell
que resulti.
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Article 17è.

1. L’import dels preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. En aquests casos
hauran de consignar en els pressuposts de l’entitat les dotacions oportunes per la cobertura de
les diferència resultant si l’hagués.

Article 18è.

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el moment
en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o
l'aprofitament.

Article 19è.

Tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics haurà d’anar
acompanyada d’una memòria economicfinancera que justificarà l’import de les mateixes que es
proposin i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
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Article 20è.
Administració i cobrament dels preus públics

1. Els preus públics podran exigir-se des que s’iniciï la prestació de serveis que justifica la seva
exigència.
2. El pagament dels preus públics es realitzarà en efectiu o mitjançant transferència bancària.
3. Podrà exigir-se l’anticipació o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics.
4. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no se presti el servei
o no es realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import que correspongui o, tractant-se
d’espectacles, el bescanvi de les entrades quan allò fos possible.
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu
d’apremi, d’acord amb la normativa vigent.
6. En el no previst expressament a la present Ordenança fiscal, l’administració i cobrament dels
preus públics es realitzarà de conformitat amb el previst en la Llei General Pressupostària i
demés normes que resulten d’aplicació als mateixos.

Article 21è.

En diferents annexes, que són part integrant d’aquest Ordenança Fiscal, es concreten les
peculiaritats dels diferents preus públics establerts i les seves tarifes.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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ANNEX 1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CASALS I DIFERENTS ACTIVITATS
PRÒPIES DE LA JOVENTUT DERIVADES D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ MUNICIPAL.

TARIFES.

Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les
següents:

PREUS PER QUINZENA PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU:

MEGAESTIU (DE 10 A 13 HORES)

. 1 nen/a .............................

45 €

. 2 germans ........................

80 €

. 3 germans .......................

95 €

AULA 9 (DE 9 A 10 HORES)

. per nen/a .......................... 10 €

SERVEI DE MENJADOR (DE 13.00 A 15.00 HORES)
Per nen/a ........................... 50 €
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EXTIU EXTREM (DE 10 A 13 HORES)

1 nen/a............................... 45 €
2 germans ......................... 80 €
3 germans ........................ 95 €

ACTIVITATS TALLERS (CURS COMPLET I PER PERSONA)

Taller d’anglès ......................................

55 €

Taller psicomotricitat nadons .................

105 €

Taller psicomotricitat caminadors fins a 6
anys........................................................

80 €

Taller arts plàstiques ............................

40 €

ENTRADES PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS DE JOVENTUT (DIÀRIES):

Parc infantil de Nadal .......

1€

JIC JAC JOC .....................

1€

Discoteca “Video Road
Show” ................................

3€

Concerts de Rock .............

3€

162

.

En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els terminis

següents:

-

Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es retornarà
el 80% de l’import abonat.

-

Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es retornarà
el 50% de l’import abonat.

-

En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.

UTILITZACIO BUCS MUNICIPALS D’ASSAIG MUSICAL:

Fiança, per cada membre del grup musical....................................

100 €

Es faculta a la Junta de Govern Local per a modificar totes aquestes tarifes anteriors.

Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 2 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER ACTUACIONS MUNICIPALS DERIVADES DE
L'ORGANITZACIÓ DE FESTES PER L'AJUNTAMENT

La pròpia dinàmica i tradició popular fan que l'Ajuntament, en determinades èpoques i
circumstàncies, com poden ésser les festes majors, organitzi festes lúdiques per a l'esbarjo en
general. Per no gravar totalment l'economia municipal amb els costos de totes les actuacions, hi
ha una part a càrrec del que hi vulgui participar, mitjançant les següents

- Cap d’any......................... de 16 a 20 €
- Balls de Festa Major ........ de 10 a 20 €
- Gala de l’esport................ de 6 a 15 €
- Espectacles teatrals ........ de 6 a 20 €
- Concerts........................... de 12 a 30 €
Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 3 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT ESCOLAR.

Objecte.

Donar un servei de transport escolar complementari als alumnes que tinguin necessitat
d’aquest servei addicional, acordat per l’Ajuntament.

Tarifes.
Pel transport de migdia dels alumnes de la
Plana i la Pineda, per alumne/mensual .............. 7 €
Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes ordenances.

Disposició final.

Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 4 A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER AL TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB
DISMINUCIÓ ALS CENTRES OCUPACIONALS.

Objecte.

Donar un servei de transport adaptat de persones amb disminució als centres ocupacionals,
d’acord amb el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès, assumint el
50% del cost l’Ajuntament i la resta a càrrec dels familiars dels usuaris.

Tarifes.

Pel transport adaptat de persones amb
disminució als centres ocupacionals, per
persona/mensuals ...............................................84 €
En aquells casos que els Serveis Socials de l’Ajuntament, per la capacitat econòmica de l’interessat,
considerin oportú aplicar una reducció de l’import anterior, aquest serà per persona/mensual de 60 €

Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.

Disposició final.

Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’ÀREES ESPORTIVES
MUNICIPALS.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.4.o), s’estableix i regula la present taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.

Seran objecte d’aquesta exacció:

a) La utilització de les piscines municipals coberta i descobertes.

b) La utilització de la pista de tennis.

c) La utilització del camp de futbol.

d) La utilització del pavelló cobert.

e) Qualsevol altra instal·lació esportiva mpal.
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Article 2n.
Obligació de contribuir.

El fet imposable està determinat per la utilització de les instal·lacions esportives i l’obligació de
contribuir neix des que la utilització s’iniciï, mitjançant l’entrada als recintes de les piscines, pista
de tennis, camp de futbol, i resta d’instal·lacions.

Els subjectes passius seran les persones naturals o jurídiques usuàries de totes les
instal·lacions esportives mpals.

Article 3r.
Bases de gravamen

Es prendran com a bases de gravamen de la present exacció les següents:

a) El nombre de persones que efectuïn l’entrada en els recintes de les piscines.
b) El nombre de persones que es puguin matricular en els diferents cursets de natació que
s’imparteixin. Igualment si es fessin d’altres activitats.
c) La utilització de la pista de tennis, sens perjudici de les persones que puguin utilitzar-la
(siguin dos o quatre). Igualment del camp de futbol. O de qualsevol altra Instal·lació esportiva
municipal.
d) Quotes d’inscripció, d’abonament i altres activitats que es puguin desenvolupar en la piscina
coberta.

Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats esportives, clubs, institucions u
organitzacions representatives, als efectes no solament de facilitar el cobrament de les taxes,
sinó per la millora de la prestació dels serveis.
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Article 4t.
Normes de gestió.

Les exaccions es consideren devengades simultàniament a la utilització dels béns i serveis aquí
previstos i les quotes es recaptaran en el moment d’entrar en els recintes corresponents o de
sol·licitar els serveis establerts.

Article 5è.
Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següents:

Tarifa 1. Preus piscines i activitats (Residents en el municipi)

ABONAMENTS

EUROS

Infantil (de 0 a 4 anys) .......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) .....................................

19,30

Adult .....................................................................

35,30

Parella..................................................................

54,60

Familiar parella + 1 .............................................

62,10

Familiar parella + 2 ..............................................

68,20

Adult matí .............................................................

26,60

Gent gran ............................................................

19,90

Monoparental .......................................................

40,30
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INSCRIPCIÓ

EUROS

Infantil (de 0 a 4 anys) .......................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) .....................................

39,40

Adult .....................................................................

58,00

Parella..................................................................

99,50

Familiar parella + 1 .............................................

115,00

Familiar parella + 2 ..............................................

134,00

Adult matí .............................................................

41,50

Gent gran ............................................................

38,80

Monoparental .......................................................

81,50

ENTRADA PUNTUAL

EUROS

Infantil(de 5 a 14 anys) .....................................

5,05

Adult .....................................................................

7,20

Gent gran ............................................................

5,05
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ENTRADA PUNTUAL PISCINA

EUROS

Infantil(de 5 a 14 anys) .....................................

3,75

Adult .....................................................................

5,15

Gent gran ............................................................

3,75

BONO 10

EUROS

Infantil .................................................................

36,50

Adult .....................................................................

49,00

BONOS ESPECIALS ESTIU

EUROS

7 dies ...................................................................

25,70

7 dies infantil .......................................................

19,20

15 dies .................................................................

38,70

15 dies infantil .....................................................

26,00

1 mes ...................................................................

50,00

1 mes infantil .......................................................

33,00

2 mesos ...............................................................

70,60

2 mesos infantil...................................................

45,50

3 mesos ...............................................................

109,00

3 mesos infantil...................................................

66,30
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PISCINA ESTIU

EUROS

Infantil (0 a 4 anys) ..............................................

Gratuït

Laboral.................................................................

3,15

Gent gran ............................................................

1,85

Diumenges (mig dia) ..........................................

3,15

Dissabtes i festius ..............................................

3,50

Quota tempo .......................................................

49,80

Mat. curset...........................................................

34,00

3 cursos estiu per abonats ................................

91,00

PISCINA ESTIU LA PLANA

EUROS

Infantil (0 a 5 anys) ..............................................

Gratuït

Laboral matí ........................................................

1,00

Laboral tarda .......................................................

1,00

Diumenges (mig dia) ..........................................

1,50

Abonament temporada ......................................

24,00
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CURSOS NATACIO TRIMESTRALS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m)..................

55,30

Infantils (3 a 5 anys):
1 dia setmana .....................................................

47,50

2 dies setmana ...................................................

75,00

Infantils (6 a 14 anys):
1 dia setmana .....................................................

24,00

2 dies setmana ...................................................

38,10

3 dies setmana ...................................................

43,60

Adults
1 dia setmana .....................................................

25,80

2 dies setmana ...................................................

45,70

3 dies setmana ...................................................

54,70

Estiu (piscina coberta)
Quinzenal abonats .............................................

45,50

Quinzenal NO abonats ......................................

52,60
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ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES
TRIMESTRALS

EUROS

Adult:
1 dia setmana .....................................................

Gratuïta

2 dies setmana ...................................................

Gratuïta

3 dies setmana ...................................................

Gratuïta

Gent gran:
1 dia setmana .....................................................

Gratuita

2 dies setmana ...................................................

Gratuita

3 dies setmana ...................................................

Gratuïta
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ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
(MENSUALS)

EUROS

Adult:
1 dia setmana .....................................................

6,20

2 dies setmana ...................................................

11,20

3 dies setmana ...................................................

14,80

Gent gran:
1 dia setmana .....................................................

6,20

2 dies setmana ...................................................

10,20

Activitats especials:
1 dia setmana .....................................................

18,20

2 dies setmana ...................................................

31,00

3 dies setmana ...................................................

39,30

Activitats Infantils:
Jazz iniciació ......................................................
Jazz petit .............................................................
Aeròbic jove ........................................................
Quota total activitats mensual
(només per abonats) Inclou spinning ...............
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18,00
8,60
13,80
14,60

NATACIO ESCOLAR TRIMESTRAL
(HORARI ESCOLAR)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ...........................

35,50

Alumnes 3-5 anys (1 dia)...................................

27,60

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ................................

22,20

Alumnes 12-36 mesos (2 dies) .........................

70,00

Alumnes 3-5 anys (2 dies) .................................

54,20

Alumnes 6-16 anys (2 dies)...............................

43,00

NATACIO EXTRA-ESCOLAR
TRIMESTRAL
(AMPA)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ...........................

43,30

Alumnes 3-5 anys (1 dia)...................................

36,10

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ................................

30,60

Alumnes 3-5 anys (2 dies) .................................

73,30

Alumnes 6-16 anys (2 dies)...............................

60,80

VARIS

EUROS

Lloguer de carrer (1 hora)..................................

25,90

Serveis personals ...............................................

39,90
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Per als residents d’altres poblacions:

ABONAMENTS

EUROS

Infantil ( de 0 a 4 anys) ........................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) .....................................

22,30

Adult .....................................................................

38,10

Parella..................................................................

59,70

Adult matí ............................................................

29,30

Gent gran .............................................................

22,20

Monoparental .......................................................

47,60

INSCRIPCIO

EUROS

Infantil ( de 0 a 4 anys) ........................................

-

Infantil (de 5 a 14 anys) .....................................

45,60

Adult .....................................................................

67,00

Parella..................................................................

112,00

Adult matí ............................................................

46,10

Gent gran .............................................................

45,50

Monoparental .......................................................

96,00
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ENTRADA PUNTUAL

EUROS

Infantil ( de 5 a 14 anys) ......................................

5,90

Adult .....................................................................

8,30

Gent gran .............................................................

5,90

ENTRADA PUNTUAL PISCINA

EUROS

Infantil ( de 5 a 14 anys) ......................................

4,20

Adult .....................................................................

6,60

Gent gran .............................................................

4,20

BONO 10

EUROS

Infantil ...................................................................

42,20

Adult .....................................................................

58,30
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CURSOS DE NATACIO
TRIMESTRALS

EUROS

Nadons 1 dia setmana (de 3 a 36 m) ...............

66,00

Infantils (de 3 a 5 anys)
1 dia setmana .....................................................

57,00

2 dies setmana ...................................................

88,80

Infantils (de 6 a 14 anys)
1 dia setmana .....................................................

49,00

2 dies setmana ...................................................

75,50

3 dies setmana ...................................................

87,90

Adults:
1 dia setmana .....................................................

51,70

2 dies setmana ...................................................

91,00

3 dies setmana ...................................................

109,50
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ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
MENSUAL

EUROS

Adult:
1 dia setmana .....................................................

12,50

2 dies setmana ...................................................

22,80

3 dies setmana ...................................................

30,20

Gent gran
1 dia setmana .....................................................

5,90

2 dies setmana ...................................................

10,40

Activitats especials:
1 dia setmana .....................................................

38,00

2 dies setmana ...................................................

61,60

3 dies setmana ...................................................

81,50

ACTIVITATS DIRIGIDES DE SALA
MENSUAL

EUROS

Activitats infantils
Jazz iniciació .......................................................

35,70

Jazz petit .............................................................

17,20

Aeròbic jove ........................................................

28,10
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NATACIO ESCOLAR
TRIMESTRAL

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ...........................

38,80

Alumnes 3-5 anys (1 dia)...................................

30,20

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ................................

25,20

Alumnes 12-36 mesos (2 dies) .........................

75,50

Alumnes 3-5 anys (2 dies) .................................

59,80

Alumnes 6-16 anys (2 dies)...............................

48,10

NATACIO EXTRA-ESCOLAR
TRIMESTRAL (AMPA)

EUROS

Alumnes 12-36 mesos (1dia) ...........................

44,00

Alumnes 3-5 anys (1 dia)...................................

38,00

Alumnes 6-16 anys (1 dia) ................................

33,60

Alumnes 3-5 anys (2 dies) .................................

87,00

Alumnes 6-16 anys (2 dies)...............................

67,30

PER ALS RESIDENTS I ALTRES POBLACIONS
ASSEGURANCES D’ACCIDENTS ANUAL

PREU

Preu assegurança anual segons Decret 58/2010 de
4 de maig

12,00 €
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Tarifa 2. Per utilització de la pista de tennis.

1. Partit diürn ................................................................
4,40 €/hora
2. partit nocturn ................................................................
5,65 €/hora

Tarifa 3.- Per utilització del camp de futbol de gespa artificial.

1. Partit diürn ................................................................
160,00 €/partit
2. partit nocturn ................................................................
190,00 €/partit

Tarifa 4.- Per utilització de pistes poliesportives i de pavellons d’esports.

1. Partit o entrenament................................

38,00 €/hora

Al pavelló polisportiu s'observarà el règim d'autoritzacions i ajudes previst al reglament
regulador de les esmentades instal·lacions esportives.

Disposició final

Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ORDENANÇA FISCAL 17. PREUS PUBLICS
ANNEX 6
TARIFES DE PREUS PUBLICS PER LA UTILITZACIO DE L’AUDITORI JOSEP
CARRERAS I DEL CONSERVATORI DE MUSICA

Objecte. La utilització dels diferents espais de l’Auditori Josep Carreras i del Conservatori
de Música per entitats o particulars, és l’objecte d’aquesta exacció.

Tarifes. Per cada utilització de les relacionades, així com instrumental, pianos, personal,
etc, s’aplicaran les següents tarifes:

TARIFES

Auditori Josep Carreras

4 hores (matí o tarda)................................................................ 930 €
8 hores (matí o tarda)................................................................1.280 €
Acte nit (2,5 hores) ..................................................................................
850 €
Assaig (3 hores) i concert ................................................................
980 €
Suplements:
Ús del piano.............................................................................................
500 €
Ús del piano i presència afinador .............................................................
580 €
Increment per dia festiu ................................................................260 €
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Auditori Pare Antoni Soler (Conservatori)

4 hores (matí o tarda)................................................................ 340 €
8 hores (matí o tarda)................................................................ 580 €
Acte nit (2,5 hores) ..................................................................................
340 €
Assaig (3 hores) i concert ................................................................
420 €
Suplements:
Ús del piano.............................................................................................
200 €
Ús del piano i presència afinador .............................................................
280 €
Increment per dia festiu ................................................................120 €

Espai Xavier Montsalvatge
4 hores (matí o tarda)................................................................ 370 €
8 hores (matí o tarda)................................................................ 560 €
Acte nit (2,5 hores) ..................................................................................
370 €
Suplements:
Increment per dia festiu ................................................................ 90 €
Muntatge d’elements de sala ................................................................
30 €
Normes de gestió.

Les tarifes es liquidaran en règim d’autoliquidació, abans de la utilització de l’espai
sol·licitat.

Es faculta a la Junta de Govern Local per a la modificació d'aquestes tarifes.

Disposició final.
Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva denegació
expresses.
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ORDENANÇA FISCAL 17. PREUS PUBLICS
ANNEX 7
TARIFES DE PREUS PUBLICS PEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat
amb el que disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l'article 127
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes locals, l'Ajuntament Ple acorda l'establiment dels preus públics continguts en la
present Ordenança Fiscal.

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del
Títol Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i en allò que preveuen els textos
anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de Residència de Gent Gran al Municipi de Vila-seca.
El Servei de Residència de persones grans es troba inclòs dintre la competència
assenyalada en la Llei Municipal catalana i de Règim Local de Catalunya, a favor del
Municipi.

185

Article 2.Principis a seguir en la prestació del Servei.

Els serveis regulats en aquesta ordenança tindran la condició de servei essencial d’interès
general sotmès al principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets
dels usuaris.

Article 3.

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim
de lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.

Article 4. Normativa aplicable :

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis que dicti la Generalitat de Catalunya, o l’Ajuntament, i en especial :

-

Decret 135/1995 ( Codi d’Accessibilitat de Catalunya ), pel que fa a les condicions
arquitectòniques dels espais d’us públic ( incloses les residències geriàtriques ).

-

Ordre de 15 de Juliol de 1987, reguladora de les condicions materials mínimes dels
establiments relatius a serveis socials.

-

Decret 284/1996 ( relatiu al sistema d’autoritzacions, personal, documentació i
protocol ) modificat per el Decret 176/2000.

-

Llei 21/2000 sobre drets d'Informació sobre la Salut .

-

Llei 11/2001 d’Acolliment familiar a persones grans .

-

També en el seu cas, els Decret 92/2002 del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de condicions de centres sociosanitaris, i el decret 182/2003 del
Departament de Benestar Social pel que fa a la regulació dels serveis d’acolliment
diürn de centres de dia per a gent gran.
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L’ Ajuntament de Vila-seca ha signat convenis, en data 25 de juliol de 2000 amb els
Departaments de Sanitat i Benestar Social per a la concertació de 25 places
sociosanitàries i 50 places assistides respectivament.
Aquest Servei, en l’actualitat el presta l'Ajuntament en règim de Concessió Administrativa.

Això ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al
compliment de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques derivades
del règim de concerts amb aquests Departaments.
L’adjudicatari està obligat a complir la legislació vigent en matèria de relacions laborals,
seguretat social, i seguretat e higiene en el treball, i en especial, tota la normativa de la
Generalitat de Catalunya aplicable a residències amb places assistides i sociosanitàries.

RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN PRESTAT PER
L’AJUNTAMENT EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA:

Article 5.Tarifes del servei :

5.1.TARIFA PER A LES PLACES SOCIOSANITÀRIES CONCERTADES:
La que resulti del Concert amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, dins el Programa “Vida als anys” del Servei Català de la Salut.

5.2.TARIFA PER A LES PLACES ASSISTIDES CONCERTADES :
La que resulti del Concert amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, dins el Programa d’Acolliment Residencial.
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5.3.TARIFA PER PLACES NO CONCERTADES, DE NOU INGRES ( IVA INCLÒS )

- Habitació individual ( residència assistida ) ...........................................
- Habitació doble ( residència assistida ) ..................................................

2.490,00
€/mes
2.328,00
€/mes

5.4.TARIFA PEL SERVEI DE CENTRES DE DIA I ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ( IVA
INCLÒS ).

- Centre de dia .........................................................................................

701,00 €/mes

5.5.TARIFA PEL SERVEI DE ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ( IVA INCLÒS ).
Atenció domiciliària ( dies feiners ) ( privats ) :

- Atenció a la llar (neteja) ................................................................

13,73 €/ hora

- Treballadora familiar................................................................
14,49€/ hora (1 hora)
................................................................................................................ 14,32€/hora (2 hores)
................................................................................................................
14,22€/hora (3 o més hores)
- Auxiliar clínica ...................................................................................... 14,49€/ hora (1 hora)
................................................................................................................ 14,32€/hora (2 hores)
................................................................................................................
14,22€/hora (3 o més hores)
- Diplomat en Infermeria ................................................................

26,86 €/ servei

REVISIO DE LES TARIFES :
Article 6. Causes de Revisió de les tarifes corresponents a les places no concertades amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social i amb el Departament de Benestar Social.
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L’Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer a la concessió.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes no
subjectes a Concert .

Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de Tarifes per les places no
concertades :

Les tarifes seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per majoria
simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :

a) Inici de l’expedient a instància del concessionari .

La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit.

b) L'Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.

c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.

d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència
als interessats per un període mínim de 30 dies hàbils .
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e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
En

el

supòsit

que

no

es

presentin

al·legacions,

l’acord

inicial

esdevindrà

definitiu, de forma automàtica , sense més tràmit.

f) Finalment, es publicarà el text íntegre de l’ordenança al BOP.

DISPOSICIÓ FINAL :

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX 8 A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES PEL SERVEI DE LLARS MUNICIPALS D’INFANTS

Article 1.Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que
disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l’article 127 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament Ple acorda l’establiment dels preus públics continguts en la present Ordenança
Fiscal.

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del Títol
Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i en allò que preveuen els textos anteriors, són
d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de llars d’infants de titularitat municipal.

L’objecte d’aquest servei públic consisteix en l’atenció educativa i assistencial dels infants de 0
a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial vigent, relativa a aquest servei que dicti la
Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament i en especial:

Estatal: Real Decreto 828/2003, de 27 de juny

191

Autonòmica de Catalunya:

- Llei 5/2004, de 9 de juliol
- Decret 198/1996, de 12 de juny
- Decret 65/1982, de 9 de març
- Ordre d’11 de maig de 1983
- Ordre d’1 de juny de 1983 (en allò no derogat)
- Ordre d’1 d’agost de 1984
- Decret 317/2004, de 22 de juny
- Decret 252/2004, d’1 d’abril
- Decret 333/2002, de 19 de novembre

Aquest servei, en l’actualitat el presta l’Ajuntament en règim de concessió administrativa, això
ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al compliment
de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques contemplades al plec de
condicions i aquesta ordenança.

Així mateix l’Ajuntament està obligat a complir amb la normativa vigent en matèria de llars
d’infants.

Article 2.Bonificacions.

1.- Beneficiaris
Tindran una bonificació sobre les quotes mensuals, les famílies nombroses i les
monoparentals, i també totes les famílies en funció dels seus ingressos, prenent com a
referència l’indicador públic de renda a efectes múltiples anual amb pagues extres (IPREM)
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segons escalat, que s’inclou a l’article 3. Tarifes.

2. Requisits i forma d’acreditació
Les bonificacions previstes en aquesta ordenança se sol.licitaran per escrit per part del
pare, mare o tutor legal de l’infant, que haurà d’acreditar un termini mínim d’un any
d’empadronament al municipi anterior al moment de presentar la sol.licitud. Es poden
sol.licitar al llarg de tot el curs escolar.
La sol.licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
Justificants econòmics: Declaració de IRPF de tota la unitat familiar, nòmines, certificat de
l’atur, altres.
Tipus de família: carnet vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit pel
Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

2. Criteris econòmics per determinar el tipus de bonificació
Per a ser beneficiari de la bonificació, s’haurà de complir en primer terme, el requisit de no
superar el límit màxim econòmic fixat en cada apartat, i addicionalment s’aplicarà la
bonificació pel tipus de família. En cap cas, s’aplicarà únicament el criteri de tipus de
família.
Per a determinar la base de càlcul de les bonificacions, se sumaran els ingressos que per
qualsevol concepte hagin percebut tots els membres de la unitat familiar.
L’import màxim de les bonificacions per tots els conceptes no superarà el límit del 50%.
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Article 3.-

Tarifes

-

Des de 1r de setembre de 2011 a 31 d’agost de 2012

-

Tarifes a aplicar segons nivell de renda

SERVEI
SEGONS
HORARI

Més de
29.820,57 €/any

De
22.365,43
a 29.820,56
€/any

De
14.910,29
a 22.365,42
€/any

De
7.455,15
a 14.910,28 €/any

IPREM fins
7.455,14 €/any

FAMILIES
NOMBROSES (categoria
general/especial)
O MONOPARENTALS

TARIFA
INTEGRA

APORTACIO AJUNTAMENT
Escolarització
170 €/mes

10 %

20%

30%

40%

50 %

Menjador
(13,00 a 15 h)

140 €/mes

5%

10 %

20 %

30 %

altres

1 dia menjador
ocasional

Fartets
9 €/dia

----

----

----

----

bonificacions

5%

10 %

20 %

30 %

possibles:

9h/13,00 i
15h/17h

Usuari acollida
8h/9h
i/o17h/18h

Les Vimeteres
8 €/dia
Fartets
1h: 35€/mes
1/2h: 25 €/mes

segons nivell

Acollida per 1
hora
ocasional

Les Vimeteres
1h: 35€/mes
2h: 65€mes
Fartets
4 €/dia

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Les Vimeteres
3 €/dia
Acollida per 2
hores ocasional
Berenar

Les Vimeteres
6€/dia
25 €mes

Esmorzar

25€/mes
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Renda

Esmorzar o
berenar ocasional

1’50€/dia

----

----

----

----

Article 4.Forma de pagament

1. Les quotes es pagaran a través de banc o caixa, dins els 5 primers dies de cada
mes. Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als
mesos de setembre a juliol. Durant el mes d’agost s’estableix un taller amb les
mateixes tarifes i horaris. En cas d’impagament s’iniciarà el procediment executiu
aplicant els recàrrecs corresponents.

2. Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies abans
que s’acabi el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa, l’Ajuntament
no retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els períodes de baixa temporal
justificada la família abonarà igualment la quota.

3. L’Ajuntament procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la
família deixi de satisfer les quotes corresponents a dues mensualitats. Tanmateix, la
baixa no justificada durant més de 15 dies naturals també provocarà la baixa definitiva
de l’infant i la cobertura immediata de la plaça.
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Article 5.Revisió de les tarifes.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes d’acord
amb l’estipulat en el plec de condicions que ha servit de base en el concurs pel qual s’ha
adjudicat el servei, havent-se de realitzar els tràmits adients.

Article 6.Fixació de les tarifes.

S’autoritza a la Junta de Govern Local la fixació, modificació, etc. de les tarifes
relacionades amb aquesta ordenança fiscal.
Les tarifes d’aquesta ordenança regiran del setembre de l’any en curs a l’agost de l’any
següent.
DISPOSICIÓ FINAL-

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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