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3.0. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1.- Fonament legal.
D'acord amb el que disposa l'article 41 del R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la present
Ordenança General de preus públics, que conté les normes comunes, tant
substantives com processals que seran d’aplicació, respecte de l’establiment, la
fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics existents o que estableixi aquest
Ajuntament, i que formarà part integrant de les ordenances reguladores de cada preu
públic en tot allò que aquestes no regulin expressament.
Article 2.- Concepte.
D’acord amb el que disposa l’article 41, en relació amb l’article 20.1.B, ambdós del
R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfan per la prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa
en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de
manera particular als subjectes passius, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
1. Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests
efectes es considerarà voluntària:
Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la
vida privada o social del sol·licitant.
2. Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a favor
del sector públic conforme a la normativa vigent.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques o
entitats que es beneficiïn dels serveis o activitats per les quals hagin de satisfer
aquests preus.
Article 4.- Naixement de l'obligació de pagament.
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la
pràctica de l'activitat amb la que estigui relacionat.
2. Per aplicació del que disposa l’article 45 del R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el sistema
d’autoliquidació pel pagament dels preus públics. A aquests efectes, els sol·licitants
hauran de presentar autoliquidació i fer efectiu l’import del preu públic en el moment de
la sol·licitud del servei o activitat a desenvolupar.
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3. Quan, per causes que no són imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei
públic, o l'activitat administrativa o no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es
retornarà d’ofici a qui ha fet el dipòsit.
Article 5.- Quantia.
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats ha de
satisfer, 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'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota dels límits fixats en els dos
apartats anteriors. En aquests casos, cal consignar en els pressupostos municipals les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi hagués.
3. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’apartat anterior, inclosa
la falta de capacitat econòmica; a part d’aquelles que es deriven de les conveniències
del servei mateix i l' aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització, l’època
o el moment en què es produeix, etc.), es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat
del servei.
4. En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic
corresponent.
Article 6.- 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
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 abril.
L’Ajuntament pot atribuir als seus Organismes Autònoms la fixació dels preus públics
establerts per l’Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el cost. Aquesta atribució pot fer-se,
així mateix, i en els mateixos termes, amb relació als Consorcis si no hi ha una
indicació diferent en els seus Estatuts.
En el dos supòsits els Organismes Autònoms i els Consorcis han d’enviar a
l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic de les quals es desprengui
que els preus públics cobreixen el cost del servei.
Article 7.- Justificació del pagament dels preus públics.
1. El pagament del preu s’ha d’acreditar amb el lliurament del resultat de l’activitat o
dels serveis sol·licitats o de l’autorització corresponent, llevat que es disposi el contrari.
2. Tanmateix, s’ha d’acreditar el pagament del preu per l’assistència dels cursos de
formació que organitzi l’Ajuntament, amb els terminis i les condicions que regulin les
normes de matriculació de cada cas.
3. L’Ajuntament de Viladecans podrà atorgar bonificacions als preus públics sobre
l’assistència i l'estada en les escoles bressol seguint els criteris establerts en les bases
reguladores aprovades a l’efecte o per acord del Ple Municipal. La esmentada
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bonificació pot satisfer-se amb recursos municipals propis o mitjançant l’aplicació
d’ajuts de caràcter finalista, procedents de la Generalitat de Catalunya, o altres entitats
públiques.
Article 8.- Suspensió de la prestació del servei per impagament.
L’Administració municipal pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les
quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 9.- Recaptació executiva dels preus públics.
1. Quan els preus públics no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l’Administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de
recaptació executiva.
2. Quan els rebuts es fraccionin per facilitar els seu pagament s’iniciarà el període
executiu al dia següent de la data de venciment del rebut fraccionat. L’ordenança
corresponent determinarà la data de venciment de cada fracció, i la forma de gestió.
Article 10.- Aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit.
1. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis
procedeix la repercussió d'IVA quan aquests serveis tinguin mínima entitat, i d’acord
amb la normativa reguladora de l’impost.
2. Quan els preus es liquidin per la realització de funcions de naturalesa pública no es
repercutirà IVA, sempre que el servei es presti directament i en algunes de les formes
previstes en l’article 85.3 de la Llei 7/1985.
Article 11.- Règim de la societat “Telefònica de España, S.A.”
1. Els preus públics que puguin correspondre a la societat “Telefònica de España,
S.A." se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de
conformitat amb el que disposa l’article IV de la Llei 15/1987, de tributació de la
Compañía Telefónica Nacional de España.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element de la present
ordenança seran d'aplicació automàtica.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans, a 22 de
desembre de 2011, modificada per última vegada el 28 de novembre de 2013, vigent a
partir de l’1 de gener de 2014, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Annex 5
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ANNEX 1
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Article 1.- Fonament legal.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 1 de l’Ordenança General
reguladora dels Preus Públics d’aquest Ajuntament, que actuaran de normes
complementària a aquest preu públic.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la prestació del servei
d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de
les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 3 d’aquesta
Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del preu públic els pares o tutors dels menors alumnes
de l’escola bressol.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Acreditament i període impositiu.
1. En el cas que la prestació del servei sol·licitat s’estengui a varis mesos, el preu
públic s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet
imposable.
2. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme
esporàdicament aquest preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei,
el qual no es podrà realitzar sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic.
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3.- Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al
pagament del primer període de prestació.
Article 6.- Règim de Declaració i Ingrés
1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà en el servei municipal
corresponent degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic, o be
els elements de la declaració a l’objecte de rebre l’assistència necessària per a
determinar el deute, així com el compte bancari per la domiciliació dels pagaments.
3. L’ ingrés de la quota tributària corresponent als serveis esporàdics s’efectuarà
simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
4. Quan es tracti de serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, caldrà pagar la
quota mensual segons s’indiqui en el calendari fiscal, i en el seu defecte el día 10 de
cada mes o l’immediat dia hàbil posterior si resultes festiu.
En aquest cas, el pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària, al
compte bancari indicat al sol·licitar la prestació del servei.
Les famílies que no optin per la domiciliació dels pagaments, hauran de fer efectiva
l’autoliquidació corresponent a la mensualitat abans del dia 10 del mes corrent o
l’immediat dia hàbil posterior si resultes festiu.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
6. Quan no es produeixi la recepció d’algun dels serveis, es retornarà al subjecte
passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament del preu públic o d’altres
responsabilitats. En cas que sigui possible, aquesta devolució s’abonarà descomptant
al següent càrrec l’import abonat indegudament.
7. La baixa per la prestació dels serveis oferts a les escoles bressols s’ha de
comunicar amb una antelació mínima de 15 dies. Les altes tindran efectes des del
moment de d’inici de la prestació, de forma que les quotes d’alta i baixa del servei
d’escolarització serà mensual o per mig mes, segons s’estableixen l’annex de tarifes.
8. A les quotes girades pels serveis de les escoles bressols es descomptarà l’import de
les beques, ajudes i ingressos indeguts.
Article7.-Règim d’utilització del Tiquet Guarderia o Guarderia Pass:
1. Es podrà fer servir els tiquets Guarderia o Guarderia Pass emesos per les empreses
amb les que aquest Ajuntament estableixi col·laboració. La simple entrega o
assignació dels tiquets Guarderia o Guarderia Pass no tindrà efectes alliberadors del
deute. Aquest s’entendrà pagat quant s’hagi produït l’ingrés de l’import dels mateixos
al compte bancari municipal indicat, i s’hagi fet l’aplicació individualitzada al deute dels
subjectes passius que optin per aquest sistema dels imports nets transferits.
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2. Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema, hauran de comunicar-ho al
departament d’educació indicant els mesos d’aplicació i l’import d’aquests, entre els
dies 1 i 10 del mes anterior a aquell en que es comencin a aplicar els tiquets, En el cas
de que hagi cap variació de la informació facilitada, aquesta s’haurà de comunicar amb
15 dies d’antelació al departament d’educació.
3. L’import del rebut mensual no cobert mitjançant aquest sistema, es cobrarà per
domiciliació bancària segons s’estableix a l’apartat 4 de l’article 6 de la present
ordenança.
4.Si no es manifestés el contrari, el sistema de Tiquet Guarderia o Guarderia Pass
caducarà el mes de juliol; de manera que per al curs següent, si s’escau, s’hauran de
tornar a comunicar al departament d’educació les dades abans esmentades.
Article 8.-Infraccions i Sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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.
ANNEX TARIFES
Aquests preus regiran vigent pel curs 2015-2016, a partir de setembre de 2015, i
continuaran vigent fins que no s’aprovin altres.
•

Preus mensuals dels serveis:

SERVEI
Servei escolar (mensual)
Servei escolar (mig mes)
Servei menjador
Servei d’acollida de matí d’una hora (de 8,00 hores a 9,00 hores)
Servei d’acollida de tarda d’una hora (de 17,00 hores a 18,00 hores)
Servei d’acollida de matí de mitja hora (de 8,30 hores a 9 hores)
Servei d’acollida de tarda de mitja hora (de 17 hores a 17,30 hores)
Espai familiar mensual
Espai familiar mig mes
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21,50 €
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Espai nadó mensual
Espai nadó mig mes
•

19,52 €
9,76 €

Preus per dia dels serveis esporàdics:

SERVEI

PREU DIA

Servei menjador
Servei d’acollida de matí d’una hora (de 8,00 hores a 9,00 hores)

7,46 €

Servei d’acollida de tarda d’una hora (de 17,00 hores a 18,00 hores)

2,85 €

Servei d’acollida de matí de mitja hora (de 8,30 hores a 9 hores)

1,43 €

Servei d’acollida de tarda de mitja hora (de 17 hores a 17,30 hores)

1,43 €

Berenar

2,47 €

•

2,85 €

Bonificacions:

Quan un infant abonat al servei de menjador no l’utilitzi se li descomptarà de la liquidació
del mes següent la quantitat de 2,46 euros per dia lectiu en què no hagi utilitzat el servei,
o la part proporcional corresponent d’aquesta quantitat si gaudeix de beca de menjador,
sempre que es compleixi la normativa de les escoles bressol municipals, la qual diu: “es
farà el descompte proporcional per no assistència justificada al servei de menjador.
S’haurà de comunicar a la direcció de l’escola des del primer dia i abans de les 9,30h.”
•

Mínims per obrir serveis:

Espai d’acollida: el servei es realitzarà amb un mínim de 15 infants inscrits (de manera
fixa ).
Espai familiar: el servei es realitzarà amb un mínim de 5 famílies inscrites. Si es dóna el
cas d’haver-hi més de 12 inscrits, al mateix centre, es podrà obrir un segon grup.
Espai nadó: el servei es realitzarà amb un mínim de 5 famílies inscrites. Si es dóna el cas
d’haver-hi més de 10 inscrits, al mateix centre, es podrà obrir un segon grup.
• Aclariments:
El preu del servei d’acollida (mensual i/o esporàdic) del matí inclou l’esmorzar.
Servei de ludoteca
TIPUS D’USUARIS

OBSERVACIONS

USUARI DE TRES DIES
ENTRE SETMANA

Les inscripcions anuals
es faran durant els
primers 15 dies del primer
mes de la inscripció.

Dilluns, dimecres i
divendres de les 17a les
19,30h

Aquest tipus d’inscripció
es podrà fer fins el mes
de marc (inclòs).
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USUARI DE DOS DIES
ENTRE SETMANA

Les inscripcions es faran
a la secretaria de l’escola
en l’horari establert.

Dimarts i dijous de les 17
a les 19,30h

Per cada germà inscrit es
descomptarà un euro per
mes d’inscripció.

GRUPS CLASSE

Els tutors respectius
hauran d’haver fet la
inscripció segons
s’estableixi en l’oferta
d’activitats educatives
que ofereixi l’Ajuntament.

Dimarts i dijous de les
10,30 a les 12h

A partir de la segona
sessió per nen/nena

Els responsables de
GRUPS D’ACTIVITATS
l’activitat hauran d’haver
EXTRAESCOLARS EN
fet la inscripció a la
PERÍODE VACACIONAL direcció de l’escola. (per
nen/nena)

Ordenança fiscal general dels preus públics
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ANNEX 2
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DELS CASALS D’ESTIU.

Preu per setmana

Preu a partir del segon
germà (5% descompte)

Casal de 9 a 14 hores

56,70 €

53,90 €

Servei d’Acollida (8 a 9 hores)

7,20 €

6,90 €

Servei de Menjador (14 a 17 hores)

33,00 €

31,30 €

Ordenança fiscal general dels preus públics
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ANNEX 3
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD)

TOTAL

Servei de cura de la persona i cura de la llar (Laborables) per
hora

15,37 €

Servei de cura de la persona i cura de la llar (festius, caps de
setmana i nits) per hora

17,21 €

Servei de neteja de la llar per hora

12,53 €

Servei d'àpats lliurats al centre de serveis socials (SCSAD) per
àpat

4,752 €

Servei d'àpats lliurats a domicili per àpat

6,782 €

Ordenança fiscal general dels preus públics
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ANNEX 4
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC PER L’ÚS SOCIAL DELS CENTRES EDUCATIUS, FORA DE
L’HORARI LECTIU I EN PERÍODE DE VACANCES, PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS PER PART DE LA CIUTADANIA
Tipus de servei

•

Servei de vigilància (per hora)

19,70 €

Servei de neteja (per hora)

19,70 €

Dipòsit de garantia (per dia)

150,00 €

Exempcions:

Quan l’ús del Centre educatiu ho sol·liciten persones o entitats que pertanyin a la
comunitat educativa del propi Centre sol·licitat, estaran exemptes del pagament d’aquest
preus públics, sempre que es compleixi la normativa reguladora d’aquests usos, i amb
l’informe favorable previ dels serveis tècnics municipals.

Ordenança fiscal general dels preus públics
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ANNEX 5
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DEIXALLERIA MUNICIPAL
PROPOSTA Preu Públic
(€/tona)
RESIDU
Particular
Residus Especials
Àcids
Aerosols i esprais
Bases
Bateries
Bombones butà (Repsol)
Bombones butà (Butsir)
Cosmètics
Disolvents com ara acetona, alcohol
o aiguarràs
Dissolvents halogenats: Productes
líquids orgànics amb més del 2%
d’halogen com ara Cloroform, Clorur
de metilè, Bromoform, Percloroetilè,
Tetraclorur de carboni, Tricloroetilè,
Tricloroacètic
Envasos contaminats
Envasos a pressió i extintors
Fibrociment i Amiant *

Comerciants i
petits
industrials

Olis no regenerables: emulsions de
tall (taladrines), vegetals o minerals
contaminats, etc
Piles i acumuladors
Pneumàtics
Productes comburents
Radiografies
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Comercial

2 kg
5 kg
2 kg
30 kg
3 ut.
3 ut.
5 kg

10 kg
10 kg
10 kg
30 kg
3 ut.
3 ut.
20 kg

260,00 €

5 kg

20 kg

830,00 €
280,00 €
560,00 €

Gratuït fins al
límit d'entrada

Particular

440,00 €
1.110,00 €
430,00 €
Gratuït
Gratuït
90,00 €
320,00 €

No admès
Filtres d'oli i altres metalls
contaminats
Fitosanitaris
Fluorescents i llums de mercuri
Neveres i aparells de fred (CFC)

LÍMITS DIARIS ENTRADA

5 kg
2 kg
2 ut
75 kg
plaques, 85
kg tubs, 100
kg dipòsits o
jardineres (*)

20 kg
10 kg
4 ut

No admès

350,00 €
2.100,00 €
Gratuït
Gratuït

5 kg
5 kg
10 ut
1 ut

10 kg
10 kg
50 ut
2 ut

310,00 €
Gratuït
No admès
2.840,00 €
Gratuït

2 kg
5 kg
4 ut/any
2 kg
5 kg

10 kg
10 kg
No admès
10 kg
10 kg
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PROPOSTA Preu Públic
(€/tona)
RESIDU
Particular
Reactius de laboratori i productes
no identificats
Sòlids i pastosos
Torners i cartutxos de tinta
Altres Residus
Cintes de casset i VHS
Fusta Neta
Matalassos
EPS (Porexpan)
Rebuig (no recuperable i/o no
Gratuït fins al
separat)
límit d'entrada
Restes vegetals
Terres i runes
Tèxtil
Subproductes i Residus sense despesa repercutible
Ampolles de cava
Altres aparells elèctrics i informàtica
no inclosos en altres grups
Cables
Càpsules de dosi única
Cartró i paper
CD i DVD
Electrodomèstic línia blanca
Gratuït fins al
Envasos amb Punt Verd de SIG
límit d'entrada
Envasos vidre
Metalls
Olis lubricants
Olis vegetals no contaminats
Plàstic dur no envàs
Televisors i monitors
Vidre armat i/o barrejat
Vidre pla

Comerciants i
petits
industrials

LÍMITS DIARIS ENTRADA
Particular

Comercial

1.910,00 €
410,00 €
250,00 €

2 kg
20 kg
5 kg

10 kg
50 kg
10 kg

220,00 €
50,00 €
250,00 €
150,00 €

20 kg
500 kg
2 ut
1 m³

200 kg
2.000 kg
5 ut
1 m³

220,00 €
50,00 €
26,00 €
220,00 €

500 kg
500 kg
500 kg
100 kg

2.000 kg
2.000 kg
2.000 kg
500 kg

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Gratuït

5 ut

5 ut

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

500 kg
500 kg
500 kg
20 kg
2 ut
500 kg
500 kg
500 kg
5 kg
5 kg
500 kg
2 ut.
500 kg
500 kg

2.000 kg
2.000 kg
2.000 kg
200 kg
5 ut
2.000 kg
2.000 kg
2.000 kg
20 kg
20 kg
2.000 kg
5 ut.
2.000 kg
2.000 kg

Aquests preus no inclouen l’IVA.
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ANNEX 6
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DEL SERVEI
FORMATIVES I SIMILARS:

D’ÀPATS

A

LES

JORNADES,

SESSIONS

1.- Els preus públics oferts als participants de les jornades, sessions formatives i
similars que opcionalment s’incorporin a l’oferta de l’event pel qual el participant s’ha
inscrit, s’abonaran en règim d’autoliquidació, segons les condicions indicades al full
d’inscripció.
2.- Aquests preus regiran vigents des de la seva aprovació, i continuaran vigents fins
que no s’aprovin altres.
CONCEPTE
Esmorzar
(cafè + infusions + aigua)
Esmorzar
(cafè + infusions + aigua + refrescos)
Esmorzar
(cafè+infusions+aigua+refrescos+pasta dolça)
Esmorzar
(cafè+infusions+aigua+refrescos+pasta dolça+salat)
Dinar

Ordenança fiscal general dels preus públics

TARIFA (euros)
6,00 €
7,00 €
10,00 €
12,00 €
18,00 €
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ANNEX 7
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE LA PLATJA DE
LA MURTRA
1.- Tarifes:
1.- La quota tributària de la zona d’estacionament regulat de la Platja de la Murtra, es
la que resulta de l’aplicació de les següents tarifes:
CONCEPTE
Per accés en període màxim diari de 16 hores

TARIFA (euros)
5,00 €

2.- L’aparcament estarà regulat des del dia 1 de juny fins al 15 de setembre de cada
any.
2.- Bonificacions:
1.- S’estableix una bonificació de 4,00 € de l’import de la taxa per un període màxim de
16 hores per la zona d’estacionament regulat de la Platja de la Murtra. De forma que la
tarifa quedarà reduïda a 1,00 €, per aquells vehicles a nom de residents.
2.- Tindran la consideració de residents els vehicles que, els propietaris dels quals
constant d’alta en el padró municipal d’habitants, siguin titulars d’un vehicle de tracció
mecànica subjecte a la present ordenança, i estant al corrent de pagament, tributin a
Viladecans en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
3.- També tindran la consideració de residents els vehicles de les persones jurídiques
que tinguin el domicili social i la seu efectiva de la activitat que realitzin a Viladecans i
siguin titulars d’un vehicle de tracció mecànica, i estant al corrent de pagament, tributin
a Viladecans en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
4.- Els vehicles residents hauran de disposar de la identificació que facilitarà
l’Ajuntament que tindran caràcter personal i intransferible, i que seran adherits de
forma permanent al vehicle per a la seva adequada identificació. L’ús indegut
comportarà la pèrdua de la bonificació regulada en aquest apartat, i la impossibilitat
d’obtindre-la novament durant un període d’un any.
5.- La modificació del domicili de les persones físiques, la modificació del domicili
social o seu efectiva de les persones jurídiques així com la baixa del vehicle
comportarà la devolució a l’Ajuntament dels mitjans d’identificació corresponents.
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ANNEX 8
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC SERVEI DE SOPAR DE LA GENT GRAN
Article 1.- Fonament legal.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 1 de l’Ordenança General
reguladora dels Preus Públics d’aquest Ajuntament, que actuaran de normes
complementària a aquest preu públic.
D’acord amb el que disposa l’article 25, punt 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes
i preus públics aquests es determinarà a un nivell que cobreixi, com a mínim, els
costos econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis
o a un nivell que resulti equivalent a la utilitat derivada dels mateixos. Així, mateix,
també, determina que per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
així ho aconsellin, podran aprovar-se preus públics amb quotes inferiors als costos,
prèvia adopció de les previsions pressupostàries oportunes per la cobertura del preu
públic subvencionat per part de l’administració.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la prestació del servei del sopar que
organitza els serveis municipals dedicat a la gent gran.
Article 3.- Subjectes passius.
Estan obligades al pagament les persones que resultin beneficiades per la realització
de l’activitat.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Acreditament.
1. L’acreditament del tribut es produeix en el moment de la petició de reserva de la
plaça per assistir al sopar organitzat per part dels serveis municipal dedicat a la gent
gran.
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2. En cas de manca d’assistència a l’activitat, una vegada abonada la tarifa no es
retornarà cap quantitat, exceptuant els supòsits de comunicació anterior a la data límit
per fer l’abonament fixada per part dels serveis municipals organitzadores de l’activitat.
Article 6.- Règim de Declaració i Ingrés
1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació. Es podrà sol·licitar per part de
cada subjecte passiu com a màxim el nombre de reserves estimada per part de l’àrea
organitzadora de l’activitat.
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 7.- Quota
La quota pel servei del sopar de la gent gran exigible es de 14,00 euros per persona
assistent.
Article 8.- Infraccions i Sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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.
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ANNEX 9
ORDENANÇA NÚM. 3.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’ÀPATS I ÀPATS A DOMICILI
Article 1.- Fonament legal.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 1 de l’Ordenança General
reguladora dels Preus Públics d’aquest Ajuntament, que actuaran de normes
complementària a aquest preu públic.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic el Servei d'àpats i àpats a domicili.
És una prestació municipal que ofereix un àpat diari, recollint-lo en un local municipal
o bé portant-lo al domicili de la persona usuària. Els serveis estan adreçats a persones
de totes les franges d’edat que per motius físics, psíquics o socials es troben en
situació de manca d’autonomia, dificultat per a desenvolupar les activitats de la vida
diària, o amb problemàtiques familiars especials.
Article 3.- Subjectes passius.
Estan obligades al pagament les persones que resultin beneficiades per la prestació
del servei. La provisió d’aquests serveis serà a proposta dels tècnics socials, prèvia
detecció i valoració de la situació de necessitat i amb la conformitat a l’àrea competent
en aquesta matèria.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Acreditament i període impositiu.
1. En el cas que la prestació del servei sol·licitat s’estengui a varis mesos, el preu
públic s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet
imposable.
2. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme
esporàdicament aquest preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei,
el qual no es podrà realitzar sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic.
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3.- Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al
pagament del primer període de prestació.
Article 6.- Règim de Declaració i Ingrés
1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà en el servei municipal
corresponent degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic, o be
els elements de la declaració a l’objecte de rebre l’assistència necessària per a
determinar el deute, així com el compte bancari per la domiciliació dels pagaments.
3. L’ingrés de la quota tributària corresponent als serveis esporàdics s’efectuarà
simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
4. Quan es tracti de serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, caldrà pagar la
quota mensual el dia 10 de cada mes o l’immediat dia hàbil posterior si resultes festiu.
En aquest cas, el pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària, al
compte bancari indicat al sol·licitar la prestació del servei.
Els subjectes passius que no optin per la domiciliació dels pagaments, hauran de fer
efectiva l’autoliquidació corresponent a la mensualitat fins del dia 10 del mes corrent o
l’immediat dia hàbil posterior si resultes festiu.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, una
vegada informat als serveis socials.
6. Quan no es produeixi la recepció d’algun dels serveis, es retornarà al subjecte
passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament del preu públic o d’altres
responsabilitats. En cas que sigui possible, aquesta devolució s’abonarà descomptant
al següent càrrec l’import abonat indegudament.
Article 7.- Preu públic exigible.
1. Servei d’àpats lliurats al centre de serveis socials per àpat: El preu públic és de 5,34
euros/àpat.
2. Servei d’àpats a domicili: El preu públic és de 7,92 euros/àpat.
Article 8.- Capacitat econòmica i bonificacions
1. Es valora d’acord amb els criteris econòmics, socials i de salut que es detallen a
continuació:
1) Dades econòmiques: (Ingressos mensuals unitat de convivència) - (import
lloguer o hipoteca/dividit pels membres de la unitat de convivència amb ingressos,
més les despeses derivades de la pròpia dependència).
- menys de 569,12 euros.................15 punts
- de 569,13 a 711,40 euros..............10 punts
- de 711.41 a 853,69 euros............. 5 punts
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- més de 853,70 euros.................... 0 punts
2) Dades de salut i autonomia: Resolució de la valoració del Grau de Dependència
emès per la Generalitat de Catalunya.
-Dependència - Grau III……………3 punts
-Dependència - Grau II…………….2 punts
-Dependència - Grau I……….........1 punts
-Autònom ………………………......0 punts
3) Problemàtiques familiars, per cada una de les següents problemàtiques:
- Episodi crisi familiar.
- Desestructuració familiar.
- Situació d’abandó afectiu o material.
3 punts: molt greu
2 punts: greu
1 punt: problemes lleus
0 punts: no hi ha problemes.
4) Altres factors a valorar pels treballadors socials: Per cada una de les següents
dificultats socials valorades pels serveis, amb un màxim de 6 punts:
Dificultats socials:

3 punts: molt greu
2 punts: greu
1 punt: problemes lleus
0 punts: no hi ha problemes

5) Punts que resten d’acord a la situació socio-familiar (d’1 a 3 punts):
- Renda:

- 1 punts: de 1.138,40 a 1.422,96 euros
- 2 punts: de 1.422,97 a 1.707,53 euros
- 3 punts: de 1.707,54 a 1.999,10 euros
- Suport familiar
- Dificultats per a realitzar el Servei
PUNTUACIÓ: (màxim 30 punts)
Més de 24 punts
Bonificació del 100% del servei
De 19 a 23 punts
Bonificació del 75% del servei
De 13 a 18 punts
Bonificació del 50% del servei
De 7 a 12 punts
Bonificació del 25% del servei
De 0 a 6 punts
El beneficiàri/a abona la totalitat del servei
3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s'habiliten les administracions públiques
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d'ofici i sense
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials, i pel decret que s'aprova la Cartera de Serveis socials, i si s'escau, les dades
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la
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finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a
la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que
aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. Les persones i/o famílies que per raons econòmiques i/o socials no puguin abonar el
preu normal establert i ho acreditin documentalment, podran rebre el servei amb les
bonificacions que s’especifiquen.
6. Totes aquelles persones que, un cop aplicats els trams de bonificacions, no estiguin
exemptes de pagament, podran rebre el servei de forma gratuïta previ informe de la
treballadora i/o educadora social que acrediti la situació de risc d’exclusió social.
Article 9.-Infraccions i Sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança 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.
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