ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.1.-.En ús de les facultat concedides pels articles 41, 42, 43, 44, 45 i 127 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de les Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança fiscal general, reguladora dels preus
públics municipals.
CAPÍTOL II - CONCEPTE I FET IMPOSABLE
Article 2.1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de competència
municipal quan es donin les següents circumstàncies:
A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria., entenent-se com a tal :
 Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
 Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
B) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a favor del sector
públic, segons la normativa vigent.
Article 2.2.- El fet imposable de cada supòsit de subjecció està descrit en l’annex adjunt a la
present Ordenança fiscal.
CAPÍTOL III - OBLIGATS DE PAGAMENT
Article 3.- Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics.
CAPÍTOL IV - QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
Article 4.1.- L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà
de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
Article 4.2.- Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en els apartats
anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la cobertura de la
diferència resultant.
Article 4.3.- Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex
adjunt a aquesta Ordenança fiscal.

CAPÍTOL V - NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 5.1.- L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat.
Article 5.2.- Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, aquest no
es porti a terme, es procedirà a la devolució de l'import corresponent, previ informe del cap de
l’àrea corresponent.
CAPÍTOL VI - FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 6.- Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una
memòria o estudi econòmic-financer que en justificarà la quantia, el grau de cobertura financera
dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les
activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres com a referència.
Article 7.- Els preus públics s’aprovaran pel Ple de la Corporació a petició de l’àrea que els ha
de percebre.
CAPÍTOL VIII - PUBLICITAT
Article 8.- Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es faran
públics al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Salt i al Butlletí Oficial de la Província.
CAPÍTOL IX - COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
Article 9.- L'òrgan o organisme delegats podrà preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o
dipòsit previ, total o parcial, del preu que s’ha de satisfer, que podrà ser simultani amb
l'exigència de fiança per respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se
amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.
CAPÍTOL X - LIQUIDACIÓ
Article 10.- Els preus públics s'exigiran pel règim d'autoliquidació.
Article 11.- Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment, conforme la normativa vigent.

DISPOSICIONS FINALS
Primera .- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que determini la regulació
concreta establerta per a cada preu públic, la Llei reguladora de les hisendes locals, modificada
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i
de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic i altres disposicions
concordants.

ANNEX TARIFES
A
A.1
A.1.1
a)
b)
c)
d)

SERVEIS PERSONALS. ÀREA D’ESPORTS, LLEURE I FESTES
Casals d’estiu:
TARIFES
Preu
Preu setmana Juny Preu setmana Setembre
quinzenes
Acollida de 8h a 9h
22,50 €
14,35 €
6,35 €
De 9h a 13h
81,00 €
52,00 €
22,35 €
De 9h a 15h
169,00 €
108,00 €
46,35 €
De 9h a 17h
203,00 €
129,00 €
55,35 €

A.1.2
BONIFICACIONS A LA QUOTA DELS CASALS D’ESTIU:
A.1.2.1 Bonificacions en funció de la renda:
Es concedirà una bonificació, amb el percentatge que s’indica, a la quota d’inscripció als casals
d’estiu, quan les rendes de la unitat familiar no superin els barems següents:
a)
Bonificació del 85% sobre la quota dels casals d’estiu:
Núm.
Membres
Unitat
familiar
2
3
4
5
6
7
8

b)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Renda: fins
a
10.752,00
11.652,00
12.552,00
14.292,00
15.397,00
16.895,00
18.383,00

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la
família.
Bonificació del 50% sobre la quota dels casals d’estiu:
Núm.
Membres
Unitat
familiar
2
3
4
5
6
7
8

c)

Renda:
des de

Renda:
des de

Renda:
fins a

10.752,0
0
11.652,0
0
12.552,0
0
14.292,0
0
15.397,0
1
16.895,0
1
18.383,0
1

13.503,00
17.732,00
21.033,00
23.868,00
26.606,00
29.195,00
31.767,00

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la
família.
Bonificació del 25% sobre la quota dels casals d’estiu:

Núm. Membres
Unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8

d)

A.1.2.2

a)
b)

Renda:
des de
13.503,01
17.732,01
21.033,01
23.868,01
26.606,01
29.195,01
31.767,01

Renda: fins a
19.444,00
25.534,00
30.287,00
34.370,00
38.313,00
42.041,00
45.744,00

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la
família.
CONDICIONS PER ACCEDIR A LES BONIFICACIONS PER RAÓ DE RENDA:
Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost de la renda de les persones físiques, se sumarà la base
imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets
negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents als últims 4 anys, i al saldo
net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels últims 4 anys a integrar a la base
imposable de l’estalvi.
Per la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguin
ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques s’obtindran les dades econòmiques facilitades per l’AEAT en
relació als ingressos obtinguts l’exercici anterior i seguint el procediment descrit en
el paràgraf anterior.
Les bonificacions només es concediran atenent als criteris econòmics de renda que
s’estableixen en aquest article i tindran validesa per a la convocatòria del casal
d’estiu en què formuli la inscripció, de manera que per gaudir-ne caldrà sol·licitar-les
presentant la documentació necessària, cada convocatòria de Casal d’estiu.
Es consideraran membres computables de la unitat familiar les persones
empadronades en el domicili habitual del menor inscrit als casals d’estiu.
La sol·licitud s’haurà de presentar en el moment en què es formuli la inscripció als
casals d’estiu.
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
- Instància
- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant i de tots els
membres computables de més de 16 anys.
- Fotocòpia de la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques de
l’exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar computables (model
100), o autorització per tal que sigui l’Ajuntament qui obtingui les dades de
l’AEAT. En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’impost de la
renda de les persones físiques, caldrà aportar certificat de rendes obtingudes
emès per l’AEAT o bé autorització per tal que sigui l’Ajuntament qui obtingui les
dades directament de l’AEAT.
Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, als efectes de determinar el nivell de
renda familiar, podrà sol·licitar informe a Serveis Socials.
- Volant de convivència històric del domicili de l’infant inscrit, en el cas de no
estar empadronat a Salt.
L’Ajuntament o Ens qui tingui delegada la gestió i recaptació del preu públic podrà
sol·licitar més informació i la família tindrà 10 dies hàbils per presentar-la.
Bonificacions en funció de la tipologia de família:
En els casos que l’assistent al casal d’estiu formi part d’una família nombrosa
monoparental o bé tingui reconeguda una diversitat funcional, i no gaudeixi de
bonificació per raó de la renda, prèvia sol·licitud podrà gaudir de les següents
bonificacions a la quota de participació en el casal d’estiu:
Família nombrosa general o monoparental: 10%
Família nombrosa especial: 20%

c)
d)

A.1.3

Menor inscrit al casal amb diversitat funcional: 10%
CONDICIONS PER ACCEDIR A LES BONIFICACIONS PER TIPOLOGIA DE
FAMÍLIA:
En el moment de la inscripció en el casal d’estiu haurà de formular sol·licitud de
bonificació aportant la següent documentació:
- Carnet oficial acreditatiu de la condició de família nombrosa / monoparental.
- Certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una discapacitat
reconeguda igual o superior al 33%.
Aquesta bonificació serà aplicable a totes les inscripcions de membres de la mateixa
família.
NORMES DE GESTIÓ:
Una vegada determinada la quota tributària resultant de l’aplicació o no de les
bonificacions corresponents, s’emetrà autoliquidació que caldrà haver abonat per tal
que la inscripció als casals d’estiu sigui efectiva. En cap cas es podrà assistir als
casals d’estiu sense el previ pagament de l’autoliquidació corresponent.
No es retornarà l’import en concepte d’inscripcions al Casal d’estiu en cas de baixa o
canvis de modalitat no justificats. Es considerarà que les baixes o els canvies de
modalitat estan degudament justificats quan:
1. Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge.
2. Canvis d’horaris laborals dels pares o tutors amb posterioritat a la inscripció, amb
justificant de l’empresa.
3. Canvi de domicili a un altre domicili, amb justificant d’empadronament al nou
municipi.
4. Altres motius que per circumstàncies excepcionals acreditades, l’Ajuntament consideri
com a justificables.

A.2

Activitats esportives de manteniment físic

A.2.1 Manteniment d’adults / aeròbic

22,00 €/ mes

A.2.2 Manteniment Tercera edat **

42,00 €/ curs

A.2.3 Escola Esportiva

83,00 €/ curs

** Persones a partir de 60 anys d'acord amb el criteri interpretatiu aprovat per la JGL de
20/11/2015.

B

SERVEIS PERSONALS ÀREA SERVEIS SOCIALS

B.1
Cursos
B.1.1
Franja 3 ( 10 hores )
3,00 €/ curs
B.1.2
Franja 6 ( 20 hores )
6,00 €/ curs
La determinació de la franja a què pertany una activitat taller de l'Àrea de la Gent Gran, serà
competència de la Junta de Govern Local, i s'assignarà a la franja que s'ajusti més en relació a les
hores de durada de l'activitat.
C
SERVEIS D’ENSENYAMENT MUNICIPAL - EMBA
C.1
Talla de pedra i escultura
Matrícula
62,00 €
(per curs i mig curs )
Curs sencer ( 9 mesos, 5 hores setmanals )
308,00 €
Mig curs ( 4 mesos, 5 hores setmanals )
154,00 €
C.2
Curs de Ceràmica
Matrícula
62,00 €
(per curs i mig curs )

C.5.1
C.5.2
C.6
C.7
C.8

Curs sencer ( 9 mesos, 5 hores setmanals )
Mig curs ( 4 mesos, 5 hores setmanals )
Arts plàstiques per infants i joves ( 1 hora setmanal )
Dibuix per infants i joves ( 1 hora setmanal )
Curs de dibuix i pintura per adults ( 3 hores setmanals )
Arrendament mòdul de l’escola per a professors per
impartir cursos anuals o lectius
Curs de 1 dia setmanal d’octubre a juny
Curs de 2 dies setmanal d’octubre a juny
Arrendament mòdul a l’escola per a cursets o tallers
Curs monogràfic de 35 h
Curs monogràfic de 20 h

D

MUSEU DE L'AIGUA

D.1
D.1.1
D.1.2
D.2

Activitats
Visites guiades i tallers
Tallers de cistelleria
Material de merchandising del Museu de l’Aigua
Bolígraf pvc FLEXIROLL. 23,5 x 0,9 cm
Maquineta LONGI. 3,7 x 6 x 3,7 cm
Samarreta Fruit color 165 gr.
Bolígraf PUMP. 17,7 x 3.2 cm.
Regla FLEXOR. 30,5 x 3 cm
Peluix BEAR. 10,5 x 11 x 9 cm
Avioneta BARON. 12,7 x 4 x 15 cm
Tassa ZIFOR. 9,8 x 8,2 cm de diàmetre.
TEST ADVERT llavors i testos
Pistola d'aigua
Joc d'encertar aros

C.3
C.3.1
C.4
C.5

E

CULTURA

E.1
E.1.1
E.1.2
E.1.3
a)
b)

Biblioteca Municipal
Fotocòpia / impressió Din-A4 b/n
Fotocòpia / impressió Din-A3 b/n
Restitució documents perduts
Carnets Adults perduts
Carnets Infantils perduts

curs
curs
curs

308,00 €
154,00 €
94,00 €
94,00 €
136,00 €

hora
curs
curs

170,00 €
340,00 €
5,00 €
85,00 €
57,00 €

UNITAT

PREU

per persona
per persona

3,00 €
4,50 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,50 €
2,00 €
10,00 €
1,50 €
2,00 €
5,00 €
2,00 €
7,00 €
4,00 €
9,00 €
8,50 €

UNITAT

PREU

pàgina

0,10 €
0,15 €
preu reposició
1,35 €
0,70 €

E.2
Publicacions
E.2.1
Llibres franja blanca
exemplar
12,00 €
E.2.2
Llibres franja blava
exemplar
22,00 €
E.2.3
Llibres franja vermella
exemplar
32,00 €
La determinació de la franja a què pertany un llibre editat per l’ajuntament, serà competència de la
Junta de Govern Local, i s’assignarà la franja que s’ajusti més al cost d’edició del llibre.

E.4
E.4.1.

Biblioteca Pública de Salt
Utilització espais bibliotecaris municipals per a la realització
d’activitats no relacionades amb el foment de la lectura.

F

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

C

Primers Informes sonomètrics d'immissió interior i exterior diürns, amb resultat de
compliment de l’ordenança
200,00 €
Segons i successius informes sonomètrics d'immissió interior i exterior diürns, amb
resultat de compliment de l’ordenança
500,00 €
En el cas de sol·licitud de sonometries, seran subjectes passius de la taxa amb resultat
negatiu qui sol·liciti el servei a l’administració.
En el cas de sol·licitud de sonometries, seran subjectes passius de la taxa amb resultat
positiu el titular de la llicència o qui desenvolupi l’activitat a l’establiment on es realitzi el
servei per part de l’administració.

C.1

G

ESCOLES BRESSOL

G.1

Mensualitats

Hora

26,00 €

G.1.1 Quota escola matí i tarda ( 9h a 12 i 15h a 17h )

170,00 €

G.1.2 Quota matí ( 9h a 12h )

123,40 €

G.1.3 Reserva de plaça de lactant
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

20,00 €

Les quotes de mensualitats es meritaran de forma automàtica el dia 1 de cada mes i el termini
de venciment del període de pagament en voluntària serà el dia 15 del mateix mes, o l'immediat
hàbil posterior. Les quotes seran íntegres durant tot el curs escolar, sens perjudici que el
responsable del menor pugui canviar la modalitat horària a mitjans del curs, prèvia comunicació
a la direcció del centre.
El venciment del termini de pagament en període voluntari determinarà l'inici del període
executiu per aquelles quotes que hagin resultat impagades, amb la meritació dels recàrrecs del
període executiu i dels interessos de demora quan sigui procedent.
Les absències dels infants no comporta cap reducció de la quota. Només en el cas d’absència
justificada per malaltia (no assistència durant tot el mes), es procedirà a una reducció del 25%
de la quota.
En el cas que el descompte per absència justificada per malaltia no hagi pogut aplicar-se en el
moment del meritament de la quota, es compensarà amb la quota corresponent al mes següent.
En el període d’adaptació no hi ha prorrateig de la quota pels dies efectivament assistits.
S’aplicarà una bonificació del 16% sobre la quota mensual als subjectes obligats al pagament
que tinguin inscrits més d’un fill a la llar d’infants en el mateix curs escolar. Aquest descompte
s’aplicarà a la quota mensual que correspongui a cadascun dels fills. Aquesta bonificació serà
acumulable a d’altres a què tingui dret l’infant inscrit.
Quan un infant causi baixa definitiva del centre, aquesta s’haurà hagut de comunicar amb
l’anticipació suficient a la direcció i per escrit al Registre General de l’Ajuntament, de tal manera
que es computarà amb efectes del dia 1 del mes següent.
Les quotes de mensualitats es cobraran íntegres en els períodes vacacionals ( Nadal i Setmana
Santa) i en els períodes de jornada intensiva durant el mes de juliol.

G1.4 Bonificacions socials a la quota mensual
a)

Els obligats al pagament de la quota mensual per assistència a la llar d’infants municipal
gaudiran d’una bonificació a la quota del 50% quan el llindar de la renda familiar no superi els
límits següents:
Núm.
Membres
Unitat
familiar
2
3
4
5
6
7
8

Renda:
des de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Renda:
fins a
7.814,00
10.262,00
12.172,00
13.813,00
15.397,00
16.895,00
18.383,00

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la família.
b)

Els obligats al pagament de la quota mensual per assistència a la llar d’infants municipal
gaudiran d’una bonificació a la quota del 26,47% quan el llindar de la renda familiar no superi
els límits següents:
Núm.
Membres
Unitat
familiar
2
3
4
5
6
7
8

c)

Renda:
des de

Renda:
fins a

7.814,01
10.262,0
1
12.172,0
1
13.813,0
1
15.397,0
1
16.895,0
1
18.383,0
1

13.503,00
17.732,00
21.033,00
23.868,00
26.606,00
29.195,00
31.767,00

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la família.
Els obligats al pagament de la quota mensual per assistència a la llar d’infants municipal
gaudiran d’una bonificació a la quota del 11,78% quan el llindar de la renda familiar no superi els
límits següents:

Núm. Membres
Unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8

Renda:
des de
13.503,01
17.732,01
21.033,01
23.868,01
26.606,01
29.195,01
31.767,01

Renda: fins a
19.444,00
25.534,00
30.287,00
34.370,00
38.313,00
42.041,00
45.744,00

d)

*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre computable de la família.
Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per
l’impost de la renda de les persones físiques, es procedirà de la següent manera:
a)

Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents als últims 4 anys, i al
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels últims 4 anys a integrar a la base
imposable de l’estalvi.

b)

A aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.

Per la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguin ingressos
propis i no hagin presentat la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques se
segueix el procediment descrit en el primer apartat del paràgraf anterior i del resultat obtingut es
resten els pagaments a compte efectuats.
e)

f)

Per gaudir de la bonificació caldrà estar empadronat al municipi de Salt. Les bonificacions
només es concediran atenent als criteris econòmics de renda que s’estableixen en aquest
article i tindran validesa per al curs escolar en què siguin concedides, de manera que per
gaudir-ne caldrà sol·licitar-les presentant la documentació necessària, cada curs escolar.
Es consideraran membres computables de la unitat familiar:
a) Els progenitors, o si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, encara que no convisquin amb l’infant inscrit.
b) El sol·licitant, o el menor inscrit.
c) Els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de
desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o els de més edat, quan es tracti
de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
d) Els ascendents dels progenitors que justifiquin la seva residència al mateix domicili que
l’infant, amb el volant municipal corresponent.
e) En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
aquell qui no convisqui amb l’infant inscrit, segons el volant de convivència. No obstant
això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge, la renda de la
qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar, sempre que els pares no estiguin
inclosos en el supòsit de custòdia compartida.
f) En casos de custòdia compartida es consideraran membres de la unitat familiar els dos
progenitors
La sol·licitud s’haurà de presentar davant l’Ens que té delegada la gestió i recaptació d’aquest
preu públic (XALOC), una vegada s’hagi efectuat el pagament de la matrícula i en el termini
màxim d’un mes.
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
a)

Instància

b)

Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant i de tots els membres
computables de més de 16 anys.

c)

Fotocòpia de la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques de l’exercici
anterior de tots els membres de la unitat familiar computables.

d)

En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’impost de la renda de les persones
físiques, caldrà, si s'escau, acompanyar la següent documentació referida a l’any anterior:
1. Justificant de les pensions, ajudes i subsidis de l’any anterior.
2. Fotocòpia de les nòmines de l’any anterior.
3. Informe de vida laboral.

e) En cas de separació i/o divorci, caldrà adjuntar la sentència o conveni.
f) Volant de convivència històric del domicili de l’infant inscrit.
Quan es consideri necessari es podrà sol·licitar informe a Serveis Socials que serà vinculant.

G.2

L’Ajuntament o Ens qui tingui delegada la gestió i recaptació del preu públic podrà sol·licitar més
informació i la família tindrà 10 dies hàbils per presentar-la.
Dietes

G.2.1 Servei de menjador dinar/mes (12 a 15 hores. Inclou el preu del menú i el
servei de vigilància)

96,50 €

G.2.2 Servei de menjador dinar esporàdic, per dia

6,85 €

G.2.3 Berenar tot el mes

16,00 €

G.2.4 Berenar esporàdic, per dia.

1,25 €

a)

Les dietes es meritaran de forma automàtica a final de cada mes i el termini de venciment del
període de pagament en voluntària serà el dia 15 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior.

b)

El venciment del termini de pagament en període voluntari determinarà l'inici del període
executiu per aquelles dietes que hagin resultat impagades, amb la meritació dels recàrrecs del
període executiu i dels interessos de demora quan sigui procedent.

c)

Quan una família hagi contractat les dietes de dinar i/o berenar per a tot el mes i a causa de
malaltia de l'infant o circumstàncies familiars justificades, s’hagi utilitzat el servei de dinar o
berenar 10 dies ó menys en tot el mes, es procedirà a cobrar les dietes per dia, enlloc de la
totalitat.

G.3

Matrícula escolar

G.3.1 Matrícula escolar
a)

b)

117,60 €

La matrícula meritarà en el moment de fer la reserva de la plaça i es realitzarà mitjançant rebut
domiciliat.
Les matrícules corresponents a noves altes durant el curs, quan hi hagi places vacants,
meritaran en el mes que s’incorpori l’infant, independentment de l’adaptació.
Es realitzarà mitjançant rebut domiciliat i l’import serà en funció del període en què es faci la
matrícula:
- Període de Setembre a Gener : 100 % de la matrícula
- Període a partir de Febrer : 50% de la matrícula

G.4

Altres

G.4.1 Despeses de material P-1 i P-2

75,00 €

G.4.2 Despeses de material P-0

37,50 €

G.4.3 Acollida esporàdic
G.4.4 Acollida mensual ( 8h a 9h )
a)

4,44 € / hora
46,60 €

La quota de material pels alumnes de P-1 i P-2 es meritarà en el moment de començar el curs.

El seu cobrament es fraccionarà en dues quotes, del 50% cadascuna d’elles de l’import del
material, de la següent manera:
1. La primera fracció al primer trimestre del curs escolar, al mes d’octubre.
2. La segona fracció al tercer trimestre del curs escolar, al mes de juny.
b)
Els lactants (P-0) satisfaran una única quota de material a l’inici del curs escolar, o de la seva
incorporació a la llar d’infants.
c)

El termini de venciment del període de pagament en voluntària serà el dia 15 del mes
corresponent al meritament de la quota de material, o de la fracció que correspongui. El
venciment del termini de pagament en període voluntari determinarà l'inici del període executiu
per aquelles quotes de material que hagin resultat impagades, amb la meritació dels recàrrecs
del període executiu i dels interessos de demora quan sigui procedent.

ÀREA D’INTEGRACIÓ I CONVIVÈNCIA
Programa Juguem

Unitat

Import

Inscripció normal
Curs escolar
15,00 €
Inscripció família nombrosa *
Curs escolar
7,50 €
Inscripció família monoparental *
Curs escolar
7,50 €
* Caldrà presentar el títol oficial de família nombrosa o família monoparental en el moment de la inscripció
per tal que sigui aplicada la tarifa corresponent a aquestes modalitats.

OFICINA HABITATGE
Serveis d'intervenció en la gestió de deutes a les comunitats de
Unitat*
veïns
Comunitat acollida al projecte de gestió de deutes comunitaris
2,00 € / mes
* s'entendrà com a unitat cada unitat registral tant d'habitatge com de local, en queden exclosos els
garatges.

SERVEIS PÚBLICS
Per atracció gran o aparell infantil

IMPORT
55,00 €

Per cadascun de la resta d’aparells ( inflables i no mecanitzades, casetes, bar i
40,00 €
xurreria ).
En el cas que el titular de l’atracció o aparell, per causes alienes a l’Ajuntament, no realitzi el control
inicial de l’atracció o aparell el dia assenyalat en l’annex de condicions per a la instal·lació
d’atraccions, casetes o llocs de venda durant els dies de la festa major, el cost addicional dels serveis
de l’entitat col·laboradora de l’administració per realitzar aquest control inicial un altre dia diferent del
fixat a les condicions d'instal·lació, aniran a càrrec del titular de l’atracció o aparell.

VIVER D’EMPRESES
Prestació de serveis :

Import

Fotocòpia A4 b/n

0,04 €/ pàg.

Fotocòpia A4 color

0,14 €/ pàg.

Fotocòpia A3 b/n

0,05 €/ pàg.

Fotocòpia A3 color

0,15 €/ pàg.

Duplicat de targeta de fotocòpies

5,00 €/ unitat

Assistència tècnica per incidència en servei d’impressió

90,00 €/ hora

Plafons de cartró d’alta resistència - plafons

50,00 €/ unitat

Plafons de cartró d’alta densitat - prestatges

10,00 €/ unitat

TARIFES UTILITZACIÓ COMA CROS
a Servei de neteja extraordinària
b Servei tècnic de so i llum
c Servei de recepció / hostessa

ÀREA DE JOVENTUT
Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
Curs de monitor/a
de lleure 1

Curs de monitor/a
de lleure 2

Activitats, cursos i tallers de lleure sense material específic
Activitats, cursos i tallers de lleure amb material específic
Cursos formatius amb reconeixement final (certificat i/o titulació)
Per als joves que hagin participa en el circuit de lleure i que com
a mínim hagin realitzat el curs de premonitors 2, el brigada jove i
hagin fet un mínim de 100 hores de voluntariat en una entitat de
Salt, dins del « Circuit de lleure de Salt».
Per als joves que tinguin entre 16 i 29 anys d’edat.

IMPORT
16,00 €/ hora
25,00 €/ hora
20,00 €/ hora

PREU
€/hora
1,00 €
1,50 €
2,00 €
75,00 €

225,00 €

UNITAT

PREU

€/hora
€/hora
€/hora
€/entrada
€/entrada
€/entrada
€/entrada
€/entrada
€/hora
€/hora
€/hora
€/espectador
€/espectador

1,00 €
3,00 €
4,50 €
3,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
2,50 €
2,00 €
6,00 €
8,00 €
7,00 €
12,00 €

ATENEU - COMA CROS
Taller projecte social
Cursos i tallers sense material
Cursos i tallers amb material
Concert o espectacle amb petit format
Concert o espectacle de mitjà format
Concert o espectacle de gran format
Concert o espectacle especial
Cinema, documentals, xerrades i conferències
Curs Projecte social amb material / aula informàtica
Cursos i tallers amb 2 talleristes
Cursos i tallers amb 2 talleristes amb material
Concert o espectacle de mitjà format- Grup música ( + 3 músics )
Concert o espectacle de gran format- Grup música ( + 3 músics )

Reducció
Bonificacions
Família nombrosa
20%
Família monoparental
20%
Aturats
20%
Jubilats
20%
Estudiants 16 a 25 anys
20%
Nens i nenes 0 a 12 anys en concerts o espectacles infantils o familiars
50%
Per tal de gaudir de les bonificacions establertes caldrà acreditar la situació en el moment de fer la
inscripció.

SERVEIS VETERINARIS DEL CENTRE D’ACOLLIDA
Concepte
Estada d’un gos al centre d'acollida d'animals
Estada d’un gat al centre d'acollida d'animals
Cessió d’un gos al centre d’acollida d’animals
Cessió d’un gat al centre d’acollida d’animals
Servei per desplaçament
Servei de captura d’animals de la via pública
Adopcions
Adopcions d’un gos del centre d’acollida
Adopcions d’una gossa del centre d’acollida
Adopcions d’un gat del centre d’acollida
Adopcions d’una gata del centre d’acollida

Import
9,20 €/ dia
6,05 €/ dia
111,60 €
93,05 €
26,45 €
21,15 €
120,00 €
170,00 €
60,00 €
90,00 €

PREU PÚBLIC REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES
Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Salt
estableix el preu públic per la prestació del servei d’assistència tècnica en la relació de projectes
Article 2.- Objecte
Es regula la prestació del servei de reparació de projectes elaborats pels serveis d’Arquitectura i
Enginyeria de l’Ajuntament de Salt, en base a les peticions dels usuaris beneficiaris i a la resolució
de l’Ajuntament d’atorgament de l’ajuda.
Article 3.- Meritació
L’obligació de pagar el preu públic s’acredita en el moment que es lliura el projecte a l’usuari.
Article 4.- Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic l’usuari que se’n beneficiï de la prestació del servei
objecte d’aquesta ordenança.
Article 5.- Quantitat i Obligació de pagament
5.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es calcularà prenent com a
referència els barems orientatius d’honoraris de col·legi oficial d’arquitectes i del col·legi
d’enginyers de camins, canal i ports de Catalunya.
5.2. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de presentació, a l’usuari obligat a
realitzar-lo, de la corresponent factura.
Article 6.- Aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit
Als preus públics calculat segons l’article anterior, s’hi afegirà l’Impost sobre el Valor Afegit, vigent
en cada moment.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2012 i el seu període de vigència
es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació.

