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Secció I. Disposicions generals
Art. 1. Objecte
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 11, 12.2 y
15.3 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i la disposició addicional quarta, apartat 3 de la
llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant
substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les ordenances
fiscals i dels reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic municipals.
2. Aquesta ordenança es dicta per a:
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents
als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest
Ajuntament.
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de
possible determinació per a l’Ajuntament.
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la
reiteració.
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de
l’Ajuntament.
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Art. 2. Àmbit d'aplicació
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic llur titularitat
correspon a l’ajuntament, o als seus organismes autònoms.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació
dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària
es regiran per la pròpia normativa, constituïda pels estatuts, el reglament orgànic i
funcional, i l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
No obstant, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin
convenient.
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3. Per decret de l’Alcaldia es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d'aquesta ordenança i de les ordenances reguladores de cada ingrés.
Secció II. Procediment
Art. 3. Aspectes generals
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés
a la informació administrativa.
2. L’Alcaldia podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les
comunicacions de la ciutadania amb l’Ajuntament.
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin
de certificat digital, clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la
seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions
previstes per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits
que estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les
resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que
constin en els sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització del sistema de
signatura amb certificat d’aplicació corporativa.
Art. 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en
què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb
claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la
normativa tributària aplicable.
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la
presentació.
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant
i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies
objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.
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5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o
en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament.
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació i en tot cas, el NIF quan es tracta de compareixença personal.
Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en
els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà
concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
Art. 5. Accés a la informació pública, arxius i documents
1. La ciutadania té dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, a la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i a la llei del Parlament
de Catalunya 10/2001, 13 de juliol, d’arxius i documents i a la normativa sobre
transparència.
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar.
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de
terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als
responsables del Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment)
sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen dades
referents a la intimitat de persones diferents del consultant.
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers donarà lloc a
l’exigència de la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001,
del Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’ordenança fiscal.
Art. 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per
escrit.
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa
establerta per expedició i reproducció de documents.
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent
en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi
complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà recollir les
còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies
naturals.

Pàgina 9 - 447

Ordenances i preus públics 2018

El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit
d’audiència, o en defecte d'aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de
resolució.
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals
s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a
l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. La resolució
que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient s’haurà de
motivar.
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la
Secretaria.
Art. 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la
tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia.
Art. 8. Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis
previstos en la llei general tributària i en el reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
En el procediment de gestió es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la
resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per
altres administracions o per l’interessat.
3. Especialment, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar
errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el
supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la llei general tributària.
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat
necessari tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies.
Art. 9. Registres
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu,
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organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de
documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al dia,
sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s’anunciaran als
potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu electrònica.
En data 29 de maig de 2013 el Ple en sessió ordinària va ratificar la Resolució d’Alcaldia
Presidència de 25 d’abril de 2013 on s’aprovà provisionalment el reglament R03 (actualment
R16) de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Garriga, el
Reglament R04 (actualment R17), de creació i funcionament del registre electrònica i el
Reglament R05 8actualment R18) de la difusió d’informació de l’administració municipal i
tauler d’edictes de l’Ajuntament de la Garriga i en data 26 de setembre de 2013 es van
publicar definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al no haver-se
presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic.
3. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels
mitjans següents:
a) En el Registre General o electrònic de l’Ajuntament Municipal
b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions,
Cabildos i Consells Insulars o dels Municipis a què es refereix l’article 121 de la llei
7/1985.
c) En les oficines de Correus
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la
infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del
corresponents expedient sancionador.
4.

Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat
el tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius
destinataris i/o unitats administratives per a la seva tramitació

5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de
presentació d’aquells.
6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se
certificacions autoritzades pel Secretari.
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Art. 10. Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores,
s'entén que són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un dia hàbil.
Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en minut des
de l’hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de que es tracti i no
podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per
dies.
Quan els terminis es fixin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del còmput els
dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta
circumstancia a les notificacions corresponents
En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil
següent.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en
què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de
venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el
termini finalitza l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el Registre Municipal.
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.
7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic
d’aquest Ajuntament tramitats per l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració
interadministrativa.
Art. 11. Tramitació d'expedients
1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a relacionarse a traves de mitjans electrònics amb les Administracions Publiques.
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2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats electrònicament
podran exigir el corresponent rebut que acrediti la data i hora de presentació.
1. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li
indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició.
2. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat.
3. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del corresponent acte.
4. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra
banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es
produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que se tingui per
transcorregut el termini.
5. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.
6. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals
que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança
General.
Art. 12. Obligació de resoldre
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments tributaris, així com notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest
deure de resoldre expressament en els casos següents:
-

En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de
comunicació per l’obligat tributari.

-

Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la
renúncia o el desistiment dels interessats.
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la
normativa aplicable fixi un termini diferent.

2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la
sol·licitud.
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3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legítima
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu,
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establerts a l’article 26.4 de la
Llei general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquest ordenança.
Secció III. Normes de gestió
Subsecció I. Gestió de tributs
Capítol I. De venciment periòdic
Art. 13. Impostos de venciment periòdic
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves
Ordenances fiscals específiques.
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a
terme l’Organisme de Gestió de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels Ingressos de dret públic.
Art. 14. Taxes
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT
o per l'Ajuntament.
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT.
3. Quan no s’hagi delegat en altra entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’òrgan
competent de l’Ajuntament.
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a
10 euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.
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5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el
previst en els apartats següents:
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la
recepció dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any
transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en
la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.
Art. 15. Calendari fiscal
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, correspondrà a l’ORGT l’aprovació del calendari fiscal i la seva en el BOP i
també en la seva seu electrònica.
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible
al llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT.
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals.
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí oficial de la
Província, s’inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament
periòdic domiciliats.
En el cas que l’Ajuntament titular dels padrons ho aprovi, els obligats tributaris que
tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic gaudiran d’un
fraccionament del deute en dos, tres o quatre terminis. Les dades de càrrec en compte
de cada termini figuraran en el calendari de cobrament anual.
Art. 16. Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir
de deu dies abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí
oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de
l’ORGT o de l’Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent.
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, quan els
ajuntaments hagin delegat competències de gestió tributària en la Diputació de
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Barcelona i disposin de signatura electrònica, poden consultar l’expedient, durant el
tràmit d’informació pública, llevat de les dades excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.
3.

Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article
102 de la Llei general tributària i disposició addicional 14a del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.

4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un
mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels
corresponents padrons.
5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent
padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per la Gerència de
l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant d’aquest òrgan.
Capítol II. De venciment no periòdic
Art. 17. Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d'ingrés directe quan, no haventse establert l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet
imposable respecte dels tributs següents:
a)
b)
c)
d)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Contribucions especials.
Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.
Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic.

2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de
l’Alcaldia.
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les
liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de
l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita
proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, es podrà practicar liquidació provisional.
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5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors
a 10 euros, excepte en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i
preus públics.
Art. 18. Presentació de declaracions
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que
originen la meritació dels tributs municipals.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a
presentar les declaracions previstes legalment.
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme
el que estableix l’article 192 de la llei general tributària.
Capítol III. Notificacions administratives
Art. 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió,
liquidació, recaptació i inspecció
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan
l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran
decidir i comunicar en qualsevol moment a l’administració pública la seva voluntat.
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la llei general tributària i per la
normativa de desenvolupament; la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà
constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en que es va
intentar la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en un hora
diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi
realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les
quinze hores i a l’inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre
ambdós intents.
5. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que
es produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’hagi accedir al seu contingut.
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6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
oficial de la província o a la seu electrònica de l’ORGT. En la publicació constarà la
relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc
i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci al BOP o a la seu electrònica de l’ORGT. Quan transcorregut el
termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats
4, 5 i 6.
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
9. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendres notificada.
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents ordenances fiscals,
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Capítol IV. Concessió de beneficis fiscals
Art. 20. Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència de l’Alcaldia.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en
la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre
la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les
ordenances fiscals.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta
resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
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No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es
realitzi l’esmentada consulta. Es presumirà que la consulta o obtenció es autoritzada
pels interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei
especial aplicable requereixi consentiment exprés.
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.
Capítol V. Procediment de revisió
Art. 21. Recursos administratius
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, podrà
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es
reclama.
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4
de la llei general tributària, s’entendrà que l’ajuntament ha incomplert el termini màxim
de resolució del recurs de reposició quan haig transcorregut el termini d’un any des de
la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini
s’estableix a l’empara de la disposició addicional quarta, aparta 3 de la llei general
tributària, i en paritat amb el que preveu dita llei per a la resolució de les reclamacions
economicoadministratives.
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
5. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de
publicació de la seva aprovació definitiva.
Art. 22. Revisió d’ofici
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels
ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els
termes establerts a l’article 217 de la llei general tributària.
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior es podrà iniciar:
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a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.
b) A instància de l’interessat.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar.
Art. 23. Declaració de lesivitat
1. En altres casos, diferents dels previstos a l’article anterior i dels que es refereix l’article
220 de la llei general tributària, l’ajuntament només podrà anul·lar els seus actes
declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic.
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.
Art. 24. Revocació d'actes i rectificació d’errors
1. L'ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en
la tramitació del procediments s’hagi produït indefensió als interessats.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que
es va dictar l'acte objecte de rectificació.
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada
pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.
Capítol VI. Suspensió del procediment
Art. 25. Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a
la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què
serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de
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demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en
què es procedeixi a l’execució.
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs
podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que es
pugui practicar. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal
afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos
corresponent.
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període
voluntari, en els termes següents:
Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer
fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà
satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
5. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
6. Quan l'ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar
el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en
el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons
el previst al punt 4.
Quan el deute suspès es trobi en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant el temps de la suspensió.
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa,
els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reprendran les actuacions del
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la
seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es
reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial.
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute
tributari resulti quantificable.
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En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.
Art. 26. Altres supòsits de suspensió
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència
d'alguna de les circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferm en via administrativa i
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del
procediment de constrenyiment, excepte que es tractés de supòsits de força major, béns
peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona la suspensió i si s’escau paralització del procediment, correspondrà a
l’ORGT.
Art. 27. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent
quantia:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma del principal (quota
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els
recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total
existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que
generi la suspensió.
2. Les garanties necessàries
exclusivament les següents:

per

tal d’obtenir

la

suspensió automàtica,

seran

a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de
Dipòsits, en la Tresoreria municipal o en la tresoreria de l’ORGT.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en
aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.
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3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta
ordenança.
Capítol VII. Devolució d’ingressos indeguts
Art. 28. Iniciació de l’expedient
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute.
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en
la Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a
qualsevol de les oficines de l'ORGT.
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat de pagament.
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines
centrals o perifèriques de l'ORGT aportant els documents originals acreditatius del
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució.
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris
que han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del
pagament.
Art. 29. Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial d’una liquidació que havia
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de
demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut.
La base de càlcul serà l’import, ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la
part de liquidació anul·lada.
2. El còmput del període demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia
en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la
devolució.
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Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que
preveu l’article 26.6. de la Llei general tributària. Conseqüentment, si s’hagués modificat
caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a
l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el
recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa
quantia.
5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la llei general
tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei
reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat
amb els corresponents interessos de demora.
Art. 30. Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat.
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el
reintegrament que correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així
com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com
documents acreditatius en el supòsit d’avals o fiances de caràcter solidari i
certificats d’assegurança i caució, per les quantitats efectivament satisfetes a
l’entitat de crèdit, societat de garantia reciproca o entitat asseguradora en concepte
de primes, comissions i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de
l’aval, fiança o certificat, meritats fins a la data en que es produeixi la devolució de la
garantia.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament,
podent optar per:
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•
•
•

Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades
identificatives de l’ entitat de crèdit o bancària.
Xec nominatiu.
Compensació en els termes previstos en el reglament general de recaptació.

3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació
precisa, es requerirà a l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies.
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es
refereixin als ingressos de titularitat municipal.
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que
es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.
Subsecció II. Gestió de crèdits no tributaris
Art. 31. Recaptació dels preus públics
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin
les dues condicions següents:
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta
imprescindible per a la seva vida privada o social.
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de
l’Ajuntament que exigeix el preu.
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus
públics quan així ho hagi acordat l’ajuntament.
Secció IV. Recaptació
Art. 32. Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i
perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici
de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i
funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà
segons el que preveu la seva ordenança general.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
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b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar
els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la
província de Barcelona.
Art. 33. Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi
satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat:
•
•

Les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions,
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o
activitat.

3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent,
fins l’import del valors dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les
següents persones i entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de
la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o
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d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la
garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la
notificació de l’embargament, col·laborin o consentissin en l’aixecament d’aquests.
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendent en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures
causants de la manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
a la llei general tributària.
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir
als responsables determinats en aquest article, i en els següent, el pagament dels
tributs, es tramitarà per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals s’ha
delegat en la Diputació.
Art. 34. Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a
l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els
dos anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que
hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions.
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Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol
supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb
personalitat jurídica.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Art. 35. Ajornaments i fraccionaments
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la
concessió i denegació del ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui
actuarà segons allò previst a la seva ordenança general.
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i
fraccionaments, o exigibilitats de garanties, caldrà l’expressa autorització de
l’ajuntament.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcaldia.
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris:
•

Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.

•

En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els
deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits
contra la massa.

•

Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros.

4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si
escau, la dispensa d'aquesta obligació. En tot cas, no s’exigirà quan l’import principal
del deute, objecte d’ajornament i/o fraccionament, sigui inferior a 18.000,00 euros.
5. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.
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Art. 36. Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna
liquidació.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties.
2. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afectarà al dret de l’Administració per
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l’article 115 de la llei
general tributaria, llevat de l’establert a l’apartat segon de l’article 66 del mateix text
normatiu.
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la
normativa particular que reguli la gestió del corresponent ingrés.
4. El termini de prescripció s'interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la
llei general tributària.
5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de
la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
6. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Art. 37. Compensació
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per
part d'aquell i a favor del deutor.
2. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a
ingressar i a retornar que resultin de l’execució de la resolució a que fa referència
l’article 225.3 de la llei general tributaria.
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti
el deutor.
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació,
que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.
Art. 38. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant
deduccions sobre transferències
1. Els deutes a favor de l'ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es

Pàgina 29 - 447

Ordenances i preus públics 2018

regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el
termini d'ingrés en període voluntari.
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’administració de l’Estat,
de les comunitats autònomes o dels ens locals corresponents hagin de transferir a les
referides entitats deutores.
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra
l’Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT el conjunt
de les seves actuacions.
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació que
correspongui.
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part
dels Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a
l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del
crèdit municipal.
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel Tresorer,
i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora.
Art. 39. Situació d'insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concòrrer en els
béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix
formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva
ordenança general.
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’ajuntament.
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot
ser delegada en l’organisme gestor.
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de
Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les
justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a
assolir la realització del crèdit.
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat
la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el
corresponent acord quan:
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a. L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de
fons.
b. L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR i hagin estat
infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt
termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris.
c. Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat positiu
les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables
en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a
l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos,
comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no
formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el
procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt
d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons
procedeixi en cada cas.
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.
Art. 40. Execució forçosa
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import
del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1000 euros, per l’òrgan
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 euros :
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia superior a 100 euros i inferior a 1000 euros:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les
multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300,00 €, es podrà
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria,
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.
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5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint
en compte les seves indicacions.
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors,
correspondrà a la tresoreria municipal fer la proposta a l’alcaldia d’adjudicació de béns a
favor de l’ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del
reglament general de recaptació.
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les
actuacions, aquesta elevarà l’expedient a l’ajuntament a fi que per part de la tresoreria
municipal pugui formular a l’alcaldia la proposta d’adjudicació de béns.
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a quina
recaptació es tramità la subhasta,
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.
Secció V. Inspecció
Art. 41. La inspecció tributària
1. El Departament d’Inspecció Tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si
s’escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels
tributs que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si
cal, regularitzar la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més
liquidacions.
2. En l'exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions
següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels
que siguin ignorats per l’administració tributaria local.
b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions
i autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als
documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
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e) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries o per gaudir-ne.
f)

Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i
naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que
els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les
obligacions i drets que se’n derivin.

g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de
comprovació d'impostos locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant
amb especial interès la correcta inclusió en els censos d'aquells subjectes passius
que hi han de figurar.
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària
local puguin portar a terme les seves funcions.
i)

Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i
d’altres elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.

j)

Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els
articles 136 a 140 de la Llei general tributària.

3. Si en el curs de les seves actuacions la inspecció dels tributs constata que els obligats
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries,
aplicarà el règim sancionador establert en la llei general tributària i en les disposicions
que la desenvolupen, especialment el reglament general de règim sancionador tributari,
en la mesura que sigui d’aplicació.
4. Les funcions d’inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a uns tributs concrets i
podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta administració hagi
assumit la possibilitat de dur-les a terme.
Art. 42. Personal inspector
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l'article anterior les
realitzaran els funcionaris del Departament d'Inspecció, sota la immediata supervisió de
qui en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la
preceptiva autorització de l’Alcaldia.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a
terme les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran
de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aqueixes funcions.
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran
de guardar sigil rigorós i observar secret estricte respecte dels assumptes que coneguin
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per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta
administrativa greu.
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que
l’acrediti per a l’exercici del seu treball.
Art. 43. Classes d'actuacions
1. Les actuacions inspectores podran ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació
D'obtenció d'informació amb transcendència tributària
De valoració
D'informe i assessorament

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei general Tributària i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament, tal com disposa l’art. 12.1 de la primera de les
normes citades.
3. L'exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s'adequarà als corresponents plans
d'actuacions inspectores aprovats per l’Alcaldia.
Art. 44. Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament,
segons decideixi la inspecció:
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu
representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
c) Al lloc on existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable o dels
pressupostos de fet de l’obligació tributària.
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els elements sobre els quals hagin de realitzarse puguin ser-hi examinats.
2. Al final de cada actuació, la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la
pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment
l’horari d’obertura al públic i, en tot cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals
dels interessat hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que hi es
realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies.
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill evident de desaparició d’elements de
prova o quant l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’alcaldia podrà
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autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral
esmentada.
Art. 45. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en
el seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició
s’haurà de formular dins 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions
i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i
tingui a disposició dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres antecedents que
s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses,
oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb
l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa
dictada per desenvolupar-la.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels
elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una
liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou
procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la
representació i n’hagi donat compte expressament a la inspecció.
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació,
es produeixin fets imposables supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi
cap prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es
tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu
consentiment o l’oportuna autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de
la qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació es podrà examinar si concorren o no en els períodes
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer
qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no hi concorren, la Inspecció podrà
regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió
prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement.
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8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposanthi, a més, la regularització que escaigui o declarant-hi que la situació tributària de
l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització,
llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets recollits, quests
es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d’haver incorregut
en un error de fet.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referència a l’inspector
en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a l'òrgan
municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcaldia.
Art. 46. Terminació de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim
de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s'hagi d’entendre
notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l’import net de la xifra
de negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar els seus
comptes, i s’informarà d’aquest termini en la comunicació d’inici d’actuacions. No
obstant això, aquest termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les
circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l’article 150 de la llei general tributària.
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades que, a judici de la inspecció,
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització
que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest
moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a
més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les
o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es
considerarà un refús de la notificació i en cas d’incompareixença es suspendrà el
còmput del termini de duració fins que s’aconsegueixi efectuar la notificació.
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per a desenvolupar-los.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugi al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta que es vagi a formular.
6. L’autorització per subscriure una acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o
simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per l’Alcaldia.
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Secció VI. Règim sancionador
Subsecció I. Disposicions generals
Art. 47. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en
la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, com
ara el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15
d’octubre).
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a
l’aparta 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi
acreditat prèviament les seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció
tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al
pagament de la sanció.
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels que no tinguin capacitat d’obrar en
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per
als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot,
quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja
siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en a que l'últim cas, hi hagi una igualtat
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per
l’administració tributària mateixa.
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la
seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o
inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter
de a compte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui
imposar.
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones
físiques infractores. Si és trametran però, als successors de les societats i entitats
dissoltes, en els termes establerts en l’article 40 de la llei general tributària.
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent,
sempre que en resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada
encara no sigui ferma.
Art. 48. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en
el text refós de la llei reguladores de les hisendes locals o en una altra llei.
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2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si
li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció
que en cada cas s’escaigui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la
quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix
import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos
o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció
sigui superior al 10%.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altre
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de
persones o entitats interposades.
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció.
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 50% sobre la base de
la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que
ultrapassi el 100%.
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 100% sobre la
base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels
criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense
que ultrapassi el 150%.
d) Si s’escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la llei general tributària.
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents,
recollits a l’article 187 de la llei general tributària, si en resulten aplicables:
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries.
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de
gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa
contra la liquidació resultant o signa una acta amb acord o de conformitat en un
procediment d’inspecció.
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
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6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent
s’aplicaran d’aquesta manera:
o

Comissió repetida d’infraccions tributàries.

Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es
pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punt percentuals, i
si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquests efectes, es
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix articles de la
Llei general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute
que resultaria d’una autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir
indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la
mateixa naturalesa.
o

Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.

Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un
cantó, i la quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi
d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per
un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al
25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o
superior al 75%, respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts
percentuals.
7. Les sancions establertes a l’apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme
mitjançant una acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només
serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits
tributaris aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en una
acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb
aval o certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus
d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la
regularització.
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8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’una acta amb acord, es
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o ens terminis fixats
a l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i
garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà
sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposat
les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van
cometre les infraccions corresponents.
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària
què en tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una.
Subsecció II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries
Art. 49. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de
resultar d’una autoliquidació
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense
requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar
l’ingrés que se’n derivi.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb
el que disposen els paràgrafs següents.
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a
conseqüència de la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, essent superior, no existeixi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.

Pàgina 40 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Art. 50. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que
es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb
el que es disposa als paràgrafs següents.
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut
i la que es derivaria de les dades declarades.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la
sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.
Art. 51. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb
el que es disposa als paràgrafs següents.
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de
la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la
base de la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
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b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot
cas com a molt greu.
Art. 52. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol3licituds, sense que les
devolucions s’hagin obtingut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la
quantitat sol·licitada indegudament i al sanció consistirà en una multa pecuniària
proporcional del 15%.
Art. 53. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a
requeriments individualitzats d’informació
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic
a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que
disposen els apartats següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades
falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros.
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als
articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de
forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària
fixa de 200 euros per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa
referida a una mateixa persona o entitat.
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades
incorrectament, amb un mínim de 500 euros.
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries.
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Art. 54. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’administració tributària local
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’administració tributària local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat
a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les
actuacions de l’administració tributària en relació amb el compliment de les seves
obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de l’administració tributària local els conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i
arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb
transcendència tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin
assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als
funcionaris de l’administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines,
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l’administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el
que disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la Llei general tributària. En
aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat.
Art. 55. Altres infraccions tributàries
1. També es consideraran infraccions tributàries:
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits
tributaris aparents.
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no
imputar bases imposable, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim
d’imputació de rendes.
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi
perjudici econòmic.
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d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixen.
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
f)

Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o
d’altres números o codis establerts per la normativa tributària.

2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com
disposen els articles 195 a 202 de la llei general tributària.
Art. 56. Normes generals del procediment sancionador
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment
sancionador en matèria administrativa.
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi
renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment
d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de
dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador
respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan
hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués
notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos.
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el
mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta notificació d’inici de
l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable,
la conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les
sancions que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el
procediment, la identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi
al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com la manera i els terminis per
exercir-los.
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la
Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de
la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim
sancionador tributari.
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte, n’hi
ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la
resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un
procediment nou.
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6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de
gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, de l’inspector en cap o
de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcaldia o l’òrgan en
què delegui.
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de
reposició davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via
administrativa.
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix
executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap
garantia per aconseguir-ne la paralització.
Art. 57. Procediment sancionador abreujat
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que
permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a
l’acord d’iniciació.
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i
presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns.
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni
aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució
d’acord amb la proposta susdita
Secció VII. Interessos de demora
Art. 58. Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora
quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés
s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació
o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es
suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels
supòsits que s’hi contempla, o quan l’obligat hagi obtingut una devolució improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat.
No obstant, això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins
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l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la
resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes
de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin,
tenint en compte les especialitats següents:
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia què
hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment.
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia
en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació.
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions i
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.
Disposicions addicionals
Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que
es puguin estendre a exercicis successius al deu seu reconeixement, mantindran la seva
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a
l’exercici que es tracti.
Segona. 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’aquest 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 què porten causa.
Disposicions finals
Primera. S'autoritza a l’Alcaldia per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per
al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança.
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Segona. Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió tinguda a la
Garriga, a 25 d’octubre de 2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Impost sobre béns immobles
(Ordenança municipal núm. I01)
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Art. 1. Fet imposable
1. El fet imposable de l’impost sobre Béns Immobles esta constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits a l'apartat anterior
per l'ordre que estableix, determinarà la no subjecció de l'immoble urbà o rústic a les
restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles
urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als
usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
o
o

Els de domini públic afectes a ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a
tercers mitjançant contraprestació.

Art. 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible
d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost, en els
termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la
seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a
la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
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Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es
refereix l’article 10 d’aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat
o adscrit l’immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió,
estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació
relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per
ordre.
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l’impost que
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la
part dels valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d’ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició
de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a
substitut del contribuent, l’ens o organisme públic al que es refereix l’apartat anterior, el
qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre,
es conegués més d’un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titular es
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre
l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol
dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12
d’aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es
mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o de divorci, amb atribució
de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels
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subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Art 3. 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 tributaries 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.
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a
l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents,
a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i
requeriment de pagament a l’actual propietari.
Art. 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d'exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris.
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b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i
la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Convenis
Internacionals.
f)

La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el
suro.

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables
per a l'explotació de les esmentades línies.
h) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits,
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada
a l'ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular
de l'activitat.
i)

Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l'acreditament de l'impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció
previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a
l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les
entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic
d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

j)

La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració
de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per
l’administració forestal. Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats
a partir del període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.

k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l'article 2
d'aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius
fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes
de l'impost sobre societats.
L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost estarà condicionada a que les
entitats sense fins lucratius comuniquin a l'Ajuntament que s'acullen al regim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l'opció, l'entitat gaudirà de l'exempció en els períodes impositius següents,
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en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i
mentre no es renunciï a l'aplicació del regim fiscal especial.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns:
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant
el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la
qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada de la mateixa i
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.
b) Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de
les Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la terra.
Art. 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent
a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10,00 euros.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
3. Gaudiran d’una bonificació en la quota d’aquest import durant tres exercicis del 50%,
50% i 50%, respectivament, per a aquells immobles en què voluntàriament s’hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica que superin els
mínims que estableixi la legislació vigent i afectin la globalitat de l’edifici o bé de
l’habitatge. Aquestes bonificacions es regiran per les bases que s’adjunten com annex a
aquesta ordenança.
4. a) Gaudiran de la bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes
passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família
nombrosa quan el valor cadastral del seu domicili habitual sigui igual o inferior a
100.000,00 euros.
b) Gaudiran de la bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes
passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família
nombrosa quan el valor cadastral del seu domicili habitual estigui comprès entre
100.001 euros i 150.000,00 euros.
c) Gaudiran de la bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes
passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família
nombrosa, quan el valor cadastral del seu domicili habitual estigui comprès entre
150.001,00 euros i 175.000,00 euros.
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d) Gaudiran de la bonificació del 5% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes
passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família
nombrosa, quan el valor cadastral del seu domicili habitual estigui compres entre
175.001,00 euros i 200.000,00 euros
En tots els casos només s’aplicarà la bonificació en aquelles famílies nombroses la renda
global de la qual sigui inferior a 4 vegades el valor de l’IPREM un cop descomptada la
despesa per habitatge fixada a 600,00 euros/mes.
Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els següents requisits formals i
substantius:
a) Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit per la
Generalitat de Catalunya.
b) L’immoble bonificat ha de ser propietat del titular o cotitular de família nombrosa
(pare o mare).
No es podrà gaudir d’aquesta bonificació per més d’un immoble per família.
La present bonificació mantindrà la seva vigència mentre estigui en vigor el títol de
família nombrosa aportat. Per a la seva pròrroga per a exercicis successius caldrà que
els interessats aportin còpia del títol, un cop aquest hagi estat renovat.
5. Les bonificacions ressenyades en aquest article són de caràcter pregat i cal que siguin
sol·licitades per les persones interessades abans del 15 de febrer de l’any següent en
instància adreçada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Art. 6. Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i
de la manera previstos en el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en la
llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que
legalment s'estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal
Economicoadministratiu Regional de Catalunya.
4. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l’Ajuntament hagi assumit aquesta
competència legalment.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials,
segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en
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vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una
nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta
classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el
40 per cent del què resulti de la nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d'ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius
de l'Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d'aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles de la mateixa categoria del municipi, a
un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l'immoble i la
base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor d'aquell.
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el que s'indica a continuació en
cadascun dels següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles
d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener
de l'any anterior a l'entrada en vigor de les ponències de valors, no s'hagi modificat
el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base
serà l'import de la base liquidable que, d'acord amb les alteracions esmentades,
correspongui a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor dels nous valors
cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de finalitzar el termini de
reducció com a conseqüència de procediments d'inscripció cadastral mitjançant
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per
l'increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció general del
Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels
immobles del municipi.
c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini un
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base
liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització.
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com
a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el
termini de reducció, serà, en cada any, la diferencia positiva entre el nou valor
cadastral i el seu valor base. Aquesta diferencia es dividirà per l'últim coeficient
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reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per aplicació
dels coeficients establerts en les lleis de pressupost generals de l’Estat que
impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la
diferència positiva entre el valor cadastral resultant de dita actualització i el seu valor
base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l'any anterior a l'entrada en
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior
classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la qual tenien,
el valor base es calcularà d'acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el
període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l'aplicació de la
reducció pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de
la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a
què es refereix l’apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a
què es refereix l’apartat 5 d’aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre
el primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la
construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència i el seu
valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a
l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el
coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la
base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals
per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
Art. 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,583 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,346 per
cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el
0,6 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions
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previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
5. D’acord amb l’article 72 del RDL 2/2004, l’ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la
quota líquida de l’impost dels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb
caràcter permanent per un termini mínim de 2 anys, si es compleixen les condicions que
es determini reglamentàriament. Aquest recàrrec , que s’exigirà als subjectes passius
d’aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per
l’Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.
Art. 8 . Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 4.
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), requerirà que el
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s'haurà d' acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l'aplicació de l'exempció.
1.2. La bonificació establerta a l'apartat 2.a d’aquest article (habitatges de protecció
oficial), no és acumulable amb la bonificació de l'article 5, apartat 2 (obres
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits par a gaudir
d'ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s'hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats
1.a) i 1.b) es refereix a l'import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes
relatives a un mateix subjectes passiu quan es tracti de béns rústics situats en el
municipi d’imposició.
2.2. El termini d'aplicació de la bonificació de l'apartat 2 comprendrà des del període
impositiu següent a aquell que s’iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de
les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d'aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que
es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim
balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte de l'impost sobre societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l'inici d'obres, aportant fotocòpia de la llicència
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d'obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l'Ajuntament.
d) Presentar una còpia del rebut anual de I'IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
f)

de

la

Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.

g) Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents
serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la
liquidació tributària adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre
dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació
tributària adquireixi fermesa.
2.3. Titulars de família nombrosa:
1. En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies
nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.
2. En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de
famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família
nombrosa.
2.4. Per gaudir de la bonificació, assenyalada a l’article 5.5 d’aquesta ordenança, d’aquelles
parcel·les en sectors de sòl urbanitzable i unitat d’actuació en sol urbà i que estiguin
dedicades a explotació agrícola i forestal, l’interessat haurà de sol·licitar-la abans del 15
de febrer de l’any corresponent, acompanyada de la documentació justificativa de
l’existència d’aquest tipus d’explotació.
Art. 9. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes i negocis que, d' acord amb el que preveu l'article 10 d'aquesta
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Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran
efectivitat en l'exercici immediat següent a aquell en que es van produir, amb
independència del moment en que es notifiquin.
Quan l'Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en
el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment,
aquest liquidarà I'IBI, si és procedent, en la data que la Gerència Territorial del Cadastre
notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost comprendrà la quota
corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tals els compresos
entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l'exercici en el
qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la
quota satisfeta per IBI en raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la qual ha
tingut realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran
efectivitat el dia u de gener de l'any següent a aquell. en que es produeixi la seva
notificació.
Art. 10. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l'impost, a que es refereix l'article 1 d'aquesta Ordenança estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d'una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral
dels immobles, de conformitat amb la normativa cadastral.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s' escaigui, els següents fets, actes
o negocis:
a) La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, demolició
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com
tals les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals
decoratives.

o
a
i
o

b) La modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió
administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície.
f)

Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article 35.4 de la llei general
tributaria.

g) Els actes de planejament
reglamentàriament.

i

de

gestió
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3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s’acompanyarà de la
documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués
cessat en el dret que va originar l’esmentada titularitat.
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la
gerència regional del cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat
de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini,
sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels
documents següents:
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que
actuï per delegació.
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.
6. Per la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l’Ajuntament
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova
construcció.
Art.11. Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d'aquest impost, seran competència exclusiva de l'Ajuntament i comprendran les
funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents
de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució
dels recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per a l'assistència i
informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu
aquesta ordenança han de presentar-se davant l'Ajuntament, acreditant les
circumstancies que fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen
a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s'hagin practicat
prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de
cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les citades notificacions
sense que s'hagin utilitzat els recursos pertinents, s'entendran consentides i fermes les
bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova
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impugnació quan es procedeixi a l'exacció anual de l'impost.
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència
de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant
declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així
ho estableixi al normativa cadastral.
Art. 12 . Règim d'ingrés
1. El període de cobrament par als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic
gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre terminis. Les dates del càrrec en
compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf anterior.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la
Llei general tributària, que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes
posterior.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu, el que comporta que
s'exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la
llei general tributària.
Art. 13. Impugnació dels actes de gestió de l'impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del cadastre, objecte de notificació podran ser
impugnats en via económicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s'acordi la suspensió pel
tribunal Económicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l'interessat i justifiqui
que la seva execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període
d'exposició pública dels padrons corresponents.
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal
funció a l'Ajuntament, d'acord amb d'allò que preveu l'article 6.4 d'aquesta ordenança,
es pot interposar el recurs de reposició previst en l'apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l'Ajuntament no suspèn l'acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst par a interposar el
recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi
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garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l'Ajuntament pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
prestar alguna, o bé demostri fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació
que s'impugna.
5. Si el motiu d’oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de l’immoble,
imputables al cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la
liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en
matèria censal i aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent
devolució d’ingressos.
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà al de la notificació d'acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis meses comptats des de
l'endemà a aquell en que ha d'entendre's desestimat el recurs de reposició.
Art. 14. Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona,
les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de
fer l’Administració delegada.
2. Quan l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona conegui les
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del
Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis
a la Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions de variacions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la
Gerència Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
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les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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 que es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de que porten causa.
Disposició transitòria. Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la
present ordenança
1. Els beneficis fiscals en l'impost sobre béns immobles reconeguts amb anterioritat a 1'1
de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui
necessària la seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a
aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi
els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti
d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici què es tracti.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a
25 d’octubre de 2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació.
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Annex
Bases per a l’atorgament de bonificacions a particulars que instal·lin energia solar tèrmica al
seu habitatge
Com a continuació de l’article 11, d’Acció de Foment, de l’ordenança municipal G16
Reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en
les edificacions, s’estableixen les bases que han de regir l’atorgament de bonificacions per a
les edificacions no afectades per l’ordenança, el codi tècnic de l’edificació, el decret 21/2006
d’ecoeficiència ni cap altra normativa d’obligat compliment.
1. L’àmbit d’aquestes bonificacions són les edificacions (existents o en construcció) dins del
terme municipal de la Garriga.
2. Les bonificacions van adreçades a les persones físiques particulars que instal·lin o hagin
instal·lat, en habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, de forma
voluntària, un sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica per aigua calenta i/o
calefacció. S’entén per sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica, com aquell format
pel sistema de col·lectors i el sistema d’acumulació.
3. La quantia de les bonificacions s’establirà en les ordenances fiscals i es podrà modificar
anualment.
Per gaudir de la bonificació caldrà acompanyar la sol·licitud corresponent amb la
documentació mínima necessària, que consisteix en:
4.1. Garantia de 3 anys de la instal·lació i l’equip signada per l’instal·lador i el fabricant de
l’equip, entenent com a equip l’acumulador i el/s col·lector/s.
4.2. Memòria i/o projecte de la instal·lació.
4.3. Fotocòpies de les factures dels aparells i instal·lació.
4.4. Homologació dels captadors solars a instal·lar.
4.5. Llicència d’obres o certificat reconegut per l’Ajuntament que digui els m2 útils de
l’habitatge on es fa la instal·lació solar.
5. La bonificació es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent.
6. Les bonificacions són tan per instal·lacions construïdes i facturades a partir de l’entrada
en vigor de l’ordenança municipal a dalt esmentada com per instal·lacions existents.
7. Aquesta línia de bonificacions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
8. L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la instal·lació no
funcioni més de 3 anys.
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Impost sobre activitats econòmiques
(Ordenança municipal núm. I02 )
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Art. 1. Fet imposable
1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el
fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d’activitats
empresarials, professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.
Art. 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què fa referència l'article 35.4 de la Llei General Tributària sempre que es duguin a
terme en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans de la primera meritació de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Art. 3. Responsable 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 tributaries 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.
Art. 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l’impost:
A.

L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes
autònoms de l’estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats
autònomes i de les entitats locals.

B. Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de nova
creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la
seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït ‘inici quan, encara que
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es tracti d’un nou subjecte passiu, l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra
titularitat, condició que concorre, entre d’altres supòsits, en els casos de:
•

Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

•

Transformació de societats.

•

Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova
entitat.

C. Els següents subjectes passius:
•

Les persones físiques.

•

Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la llei general tributària que tinguin un import net del volum de
negoci inferior a 1.000.000 d’euros.

•

Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles:
1. L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del text refós de
la llei de societats anònimes, aprovat per reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
imports directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2. L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el
del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la meritació de l’impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la llei general tributària, l’import net del volum de negoci
serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la meritació d’aquest import.
Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import
net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3. Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42
del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats
que pertanyin al grup.
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A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació
amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les
situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb
tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de
l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per
aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4. En el supòsit dels contribuent per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a
l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats
en territori espanyol.
D. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social,
regulades en el text refós de la llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
E. Els organismes públics d’investigació i els establiment d’ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o
d’utilitat pública, i els establiment d’ensenyament en tots els seus graus que,
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als
seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o
internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes
dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sens
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
F. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació
que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin,
encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats,
sempre que l’import, d’aquesta venda, sens utilitat per a cap particular o tercera
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persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèria primes o al sosteniment
de l’establiment.
G. La Creu Roja.
H. Els subjectes passius als que el sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I.

A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detalles en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública.
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la
llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de funcions.
e) Les federacions esportives espanyoles les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el
comitè paralímpic espanyol.
f)

Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen les lletres anteriors.

2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), B), D) i H) de l’apartat 1 anterior
no estaran obligats a presentar declaració d’altra en la matrícula de l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i
es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. L’aplicació de l’exempció de la Lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que
l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment
dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
5.

Les cooperatives, llurs unions federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la
llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

6.

Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció
segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota
corresponent, durant els cincs anys d’activitats següents a la conclusió del segon
període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una
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vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra
B) de l’apartat 1 d’aquest article.
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin
tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi
l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es
reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres
mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que
tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària
del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites
obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota
tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i
modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta
ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord
de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del
dret a la devolució de l’import reduït.
Art. 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els que iniciïn
l’exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d’una
bonificació del 50% de la quota tributària durant cinc anys, a comptar des de l’inici de
l’activitat o, si s’escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de
l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts cinc
anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de
l’article 4.1 de la present ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l’import que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s’inicia una
nova activitat en els següents casos:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava
exercint.
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja
s’estava realitzant.
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d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de
l’activitat per la qual ja s’estava tributant.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota
municipal i que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors/es amb
contracte indefinit durant el període impositiu anterior al de l’aplicació de la bonificació,
en relació amb el període anterior a aquell, i d’acord amb la taula següent:
Bonificació
50%
40%
30%
20%
10%

Increment mitjà de treballadors/es indefinits
A partir del 50%
Del 40 al 49%
Del 30 al 39%
De 20 al 29%
Del 5 al 19%

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit
existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el
resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les
següents especialitats:
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i després de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no
es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part
de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada a l’apartat anterior, i s’haurà de
sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la
documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la
quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin
tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi
l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent
es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superiors els
tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquest divisió
que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota
tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per
les dites obres.
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5. Les reduccions regulades en els apartat 3 i 4 anteriors es concediran per l’ajuntament a
sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de
reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.
6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest articles abasten exclusivament a la
quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en
l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article
9 d’aquesta ordenança.
7. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació del 50% de la quota per aquelles empreses que col·loquin instal·lacions per
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per l’aprofitament de les energies
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies
Renovables, entre d’altres:
Centrals hidroelèctriques amb potència igual o inferior a 50 MW
Instal·lacions destinades a l’aprofitament de l’energia eòlica.
Instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la biomasa, entesa aquesta
com el conjunt de matèria orgànica procedent dels residus d’activitats agrícoles i
forestals; dels subproductes d’indústries agrícoles i forestals, i de cultius energètics.
Plantes pel tractament de residus biodegradables procedents d’explotacions
ramaderes, d’estacions depuradores d’aigües residuals, d’efluents industrials o de
residus sòlids urbans per la seva transformació en biogàs.
Plantes de tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per la seva
transformació en biocarburants (bioetanol o biodíesel).
Instal·lacions per l’aprofitament tèrmic de l’energia solar.
Instal·lacions por l’aprofitament elèctric de l’energia solar.
Plantes pel tractament dels residus sòlids urbans.
L’atorgament d’aquesta bonificació requerirà informe favorable de l’Àrea de Medi
Ambient i s’aplicarà en el període següent a aquell en què hagin tingut lloc la
instal·lació.
8. Les bonificacions assenyalades en els punts 2 i 7 no són acumulables.
Art. 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è,
quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s’han de presentar durant el
primer trimestre de l’any o juntament amb la declaració d’alta per l’impost, a l’entitat que
dugui a terme la gestió censal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació
corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què
es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut haguessin
concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.
2.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des
de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva
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tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s
desestimada.
Art. 7. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, els coeficients de
ponderació i situació regulats respectivament en els articles 8 i 9 de la present ordenança
així com les bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors.
Art 8. Coeficient de ponderació
D’acord amb el que preveu l’article 86 del text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals
fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació,
determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el
quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (€)
Coeficient
Des d’1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ........................................................................
1,29
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 ....................................................................
1,30
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.0000,00.................................................................
1,32
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00..................................................................
1,33
Més de 100.000.000,00 ...............................................................................................
1,35
Sense xifra neta de negoci............................................................................................. 1,31
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta
ordenança.
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les
activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment
permanent.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci
per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.
Art. 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques
d'aquest municipi es classifiquen en tres categories fiscals. Annex a aquesta Ordenança
figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que
correspon a cadascuna d’elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat
seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més baix i
romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en
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què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a
l'índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article sisè
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients
següent:
Categoria fiscal de les vies públiques:
Coeficient aplicable a la primera categoria ...............................................................3,236
Coeficient aplicable a la segona categoria ...............................................................3,090
Coeficient aplicable a la tercera categoria ................................................................2,947
La taula de les categories fiscals dels carrers del municipi s’estableix en l’annex que
acompanya aquesta ordenança.
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del
carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal.
Art. 10. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat que es tracti de declaracions
d'alta; en aquest cas, comprendrà des de la data de començament de l'Activitat fins al
final de l'any natural.
2. L'impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreduïbles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per acabar l'any, inclòs el
del començament de l'exercici de l'activitat.
També en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en els que no s’hagués exercit l’activitat.
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota
corresponent als espectacles celebrat i als metres quadrats venuts s’acredita quan es
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Art. 11. Règim de declaració i d’ingrés
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions
que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits actes, i actuacions
per a la informació i l’assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
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comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització d’exposició
pública dels padrons corresponents.
3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució
de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, l’òrgan competent
pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el
recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha
errors materials en la liquidació que s’impugna.
No obstant l’anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap
cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se’n derivi, sense
perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la
liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d’ingressos.
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’article
62 de la llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la llei general tributària.
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment del
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el
recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el
recàrrec de constrenyiment reduït.
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que
disposa l’article 26.6. de l’esmentada llei general tributària.
Art. 12. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri Hisenda i Administracions Públiques, l’Ajuntament o l’ens al qual
hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions
d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les
liquidacions tributàries, que si s’escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió,
exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit,
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Art. 13. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l’article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’administració delegada.
2. Quan l’administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de
gestió censal, l’Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions
necessàries per a mantenir i actualitzar la matricula de contribuents, d’acord amb el que
disposi la normativa d’aplicació.
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
Art. 14. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a 25 d’octubre de
2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Disposició addicional primera
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació
l’exercici objecte de tributació.
Disposició addicional segona
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins
de l’àmbit d’aquesta ordenança.
Publicacions de l’última modificació.
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Annex de l’ordenança de l’Impost sobre activitats econòmiques
Categories fiscals dels carrers del municipi a efectes d’establir el coeficient de situació,
previst a l’article 9 d’aquesta ordenança.
Llista ordenada per carrers
Abadessa Emma

Categoria
Carrer de l´

2

Abat Oliba

Carrer de l´

2

Adoberia

Carrer de l'

2

Aigües

Plaça de les

2

Alzines

Carrer de les

3

Ametlla

Carretera de l´

1

Ametlla

Carrer de l´

2

Ametllers

Carrer dels

3

Andreu Dameson

Carrer d´

3

Anna Ravell

Plaça d´

3

Anselm Clavé

Carrer d´

2

Anselm Clavé

Passatge d´

2

Antònia Sabater

Parc d'

2

Antònia Sabater

Plaça d’

1

Artesans

Carrer d´

2

Assumpta Corrons

Carrer de

2

Atzavara

Carrer de l´

3

Avellaners

Carrer dels

2

Avi Musquera

Avinguda

2

Bages

Carrer del

2

Baixada de la Font

Carrer de la

2

Banys

Carrer dels

1

Barcelona

Carrer de

2

Bassal

Carrer del

2

Basset

Passatge de

2

Berguedà

Carrer del

2

Bertí

Carrer de

2

Bertí

(A)

Passatge de

2

Bertí (B)

Passatge de

2

Blancafort

Carrer de

2

Bòbila

Carrer de la

3

Bonaire

Carrer de

2

Bonaire

Passatge de

2

Bosc

Carrer del

2

Ca l’Oliveró

Carrer de

2

Ca N´Illa

Carrer de

2

Calàbria

Carrer de

1

Camí de Can Burbó

Carrer del

2

Camí de Can Torra de la Riba

Carrer del

2
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Camí de Rosanes

Carrer del

2

Camí del Bassal

Carrer del

2

Camí Ral

Carrer del

2

Camp Cirés

Carrer de

2

Can Berga

Plaça de

2

Can Caralt

Plaça de

2

Can Dachs

Plaça de

1

Can Dachs

Passatge de

2

Can Met Sidro

Parc

2

Can Noguera

Carrer de

2

Can Noguera

Parc de

2

Can Nualart

Carrer de

2

Can Palau

Carrer de

2

Can Poi del Bosc

Carrer de

3

Can Rectoret

Carrer del

2

Can Terrers

Carrer de

2

Can Violí

Plaça de

3

Can Xic Corder

Carrer de

2

Canigó

Carrer del

2

Canigó

Passatge del

2

Canonge Collell

Carrer de

2

Cànoves

Carrer de

3

Cardedeu

Carrer de

2

Caritat

Carrer de la

2

Carles Sindreu

Carrer de

2

Carrerada

Carrer de la

3

Caselles

Carrer de

2

Cases de Can Caralt

Urbanització

2

Cast Oliver

Carrer de

2

Castanyers

Carrer dels

2

Castanyers

Passatge dels

2

Castell

Carrer del

2

Catalunya

Avinguda de

3

Caterina Albert (Víctor Català)

Carrer de

2

Centre

Carrer del

1

Ceràmica

Carrer de la

2

Cirerer

Carrer del

2

Clopers

Carrer dels

2

Cogul

Carrer del

2

Congost

Passeig del

2

Conrad Saló

Carrer de

2

Consell

Carrer del

2

Conxa Sisquella

Carrer de

2

Doctor Montal

Plaça del

2

Doma La

Carrer de

2
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Dr. Vich

Passeig del

1

Ebenisteria

Carrer de l´

2

Enrabiada

Carrer de l’

2

Enric Prat de la Riba

Carrer d'

2

Església

Plaça de l´

1

Espígol

Carrer de l'

3

Esport

Passeig de l´

2

Farrans

Carrer de

2

Figaró

Carrer del

2

Figueral

Carrer del

2

Font del Nen

Carrer de la

2

Font d'en Mau

Carrer de la

2

Forn

Passatge del

2

Fornells Pla

Passatge de

2

Fournier

Urbanització

2

Fra Benet

Carrer de

2

Francesc Ferrer i Guàrdia

Carrer de

2

Francesc Macià

Carrer de

2

Frederic Escofet

Carrer de

2

Frederic Monpou

Carrer de

2

Galceran de Rosanes

Carrer de

2

Gallicant

Barri de

2

Garbí

Carrer del

3

Garric

Parc del

2

Generalitat

Avinguda de la

2

Ginesteres

Carrer de les

2

Gubern

Passatge de

2

Guifré

Carrer de

2

Guinardó

Carrer de

2

Horts

Carrer dels

2

Ibera

Plaça

2

Ignasi Sala

Passeig d´

2

Impremta

Carrer de l´

2

Jacint Verdaguer

Avinguda de

2

Jaume Oliveras

Plaça de

2

Joan Brossa

Carrer de

2

Joan Costa

Carrer de

2

Joan Maragall

Carrer de

2

Joan Martí

Carrer de

3

Joan Oliver (Pere Quart)

Carrer de

2

Josep Aymerich

Carrer de

3

Josep Carner
Josep Lluís Pérez de Rozas
"Pepo"

Carrer de

3

Carrer de

3

Josep M. Ruera

Carrer de

2
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Josep M. Sert

Carrer de

2

Josep M. Folch i Torres

Carrer de

2

Josep Maurí Serra

Plaça de

2

Julieta Busquets

Carrer de

2

Llerona

Passatge de

2

Llerona

Carrer de

2

Llevant

Carrer de

2

Lluçanès

Carrer del

2

Lluís Companys

Carrer de

2

Maduixers

Carrer dels

2

Manuel Raspall

Carrer de

2

Mare de Déu de Montserrat

Placeta

2

Maria Àngels Anglada

Plaça de

2

Maria Mercè Marçal

Plaça de

2

Marinada

Carrer de la

3

Martí L'Humà

Carrer de

2

Mercè

Carrer de la

3

Mercè Rodoreda

Carrer de

2

Mestre Genaro

Carrer del

2

Migdia

Carrer de

2

Mil·lenari de Catalunya

Carrer del

2

Mina

Carrer de la

2

Miquel Martí i Pol

Carrer de

2

Miquel Porter Moix

Carrer de

2

Moianès

Carrer del

2

Moncau

Carrer de

2

Monnar

Passatge del

2

Montseny

Carrer del

2

Montserrat Roig

Carrer de

2

Moranta

Carrer de

2

Nadal

Carrer de

3

Narcisa Freixas

Plaça de

2

Negociant

Carrer del

2

Nines

Plaça de les

2

Nord

Carrer del

2

Nou

Carrer

2

Nova

Carretera

1

Ntra. Sra. de la Salut

Carrer de

2

Oliveres

Plaça de les

1

Onze de Setembre

Avinguda de l`

3

Orenetes

Carrer de les

2

Orís

Passatge

2

Ovidi Montllor

Carrer d'

2

Padró

Carrer del

3

Padró

Passatge del

3
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Països Catalans

Carrer del

2

Passeig El

Passeig

2

Pau

Plaça de la

2

Pau Casals

Avinguda de

3

Pedres Blanques

Carrer de

2

Pere Ballús

Carrer de

3

Pere Fuster

Carrer de

2

Pins

Carrer dels

2

Poatells

Carrer dels

3

Poatells

Passatge

3

Pomeres

Carrer de les

2

Pompeu Fabra

Carrer de

2

Pont de la Doma

Parc del

2

Pou

Carrer del

2

Prades

Carrer de

3

Priora Xixilona

Carrer de la

2

Puiggraciós

Avinguda de

2

Querol

Barri de

2

Ramon Ciurans

Carrer de

2

Ramon Pareras i Noguera

Carrer de

2

Ramon Pascual

Carrer de

2

Ramon Pascual

Passatge de

2

Rasa

Carrer de la

2

Ribes

Carretera de

2

Ricard Viladesau

Carrer de

2

Riera

Carrer de la

2

Ripollès

Carrer del

2

Rocabuquera

Carrer de

2

Rodamilans

Carrer de

3

Rodamilans

Passatge de

3

Romaní

Passatge de

3

Ronda del Carril

Ronda

2

Roques

Carrer de les

2

Roselles

Carrer de les

2

Rosselló

Carrer de

2

Rosselló d'Amunt

Carrer de

3

Rovira

Carrer de la

2

Rupit

Carrer de

2

Salvador Espriu

Carrer de

2

Samalús

Carretera de

3

Samalús

Carrer de

2

Samalús

Passatge de

3

Sancho Marraco

Carrer de

2

Sant Cristòfol

Carrer de

3

Sant Esteve

Avinguda de

2
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Sant Francesc

Carrer de

2

Sant Jordi

Carrer de

2

Sant Jordi

Passatge de

2

Sant Lluís

Carrer de

2

Sant Ramon

Carrer de

2

Sant Ramon

Passatge de

2

Santa Isabel

Plaça de

1

Santa Margarida

Avinguda de

3

Santa Maria del Camí

Carrer de

2

Sardana

Carrer de la

2

Satèl·lits

Carrer dels

2

Saturn

Carrer de

2

Saulons

Carrer dels

2

Serreta

Carrer de la

2

Silenci

Plaça del

2

Tagamanent

Carrer de

2

Teixidores

Plaça de les

2

Til·lers

Passeig dels

1

Torrent Boget

Carrer del

2

Torrent de Can Caralt

Carrer del

2

Torrent de la Cova

Carrer del

2

Torrent de la Cova

Passatge del

2

Torrent de la Sínia

Carrer del

1

Torrent de les Toies

Carrer del

3

Torrent dels Murris

Carrer del

2

Torrent Plandiura

Carrer del

2

Tremolencs

Avinguda dels

2

Tres Tombs

Plaça dels

2

Vallespir

Carrer de

2

Vic

Carretera de

1

Vicenç Ferrer

Carrer de

2

Victòria dels Àngels

Carrer de

3

Vila Romana

Passatge de la

2

Vilanova

Passeig de

3

Vinyals

Carrer de

2

Vinyes

Carrer de les

2

Vulcà

Carrer de

2
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Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(Ordenança municipal núm. I03)
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Art. 1. Fet imposable
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat
dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol
que siguin la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també
es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 quilograms.
Art. 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest import les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Art. 3. 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 tributaries 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.
Art. 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels
respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o al
trasllat de ferits o malalts.
f)

Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que per construcció no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 Km/h, projectats i construïts
especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o
incapacitat física.

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als
quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es
considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100.. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones
amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat
Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total
absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin
reconeguda una pensió de jubilació de retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa
que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin
una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat
o classes passives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran
d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per
l’òrgan competent.
Caldrà justificar al destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell
mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la llei general tributària, raó per la qual
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicable als subjectes passius que en
siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del
conductor.
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i)

Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinaria proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.

2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop
declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva
concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’import, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els
requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar i verificat telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.
Art. 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles històrics o
aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la
seva fabricació.
En cas que no es conegués aquesta data, es prendrà com a tal la de la seva primera
matriculació, o en defecte seu, la data en que el tipus o variant corresponent es deixés
de fabricar.
2. S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favors dels titulars de
vehicles elèctrics. (Des de la primera adquisició i per quatre anys)
3. S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost per els vehicles que tinguin
motors híbrids o de cicle combinat. (Des de la primera adquisició i per quatre anys)
4. Els vehicles considerats eficients energèticament podran gaudir de les següents
bonificacions:
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost pels vehicles que
emeten entre 100 fins a 120 grams de CO2 per quilòmetre. (Des de la primera
adquisició i per quatre anys)
b) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost pels vehicles que
emeten menys de 100 grams de CO2 per quilòmetre. Des de la primera adquisició i
per quatre anys)
Podran accedir a aquesta bonificació els vehicles de la categoria A de la classificació
d’eficiència energètica continguda en la guia de consum de combustible i emissions de
CO2 elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)
(http://www.idae.es/), en compliment de l’article 4 del reial decret 837/2002, de 2
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d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les
emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en
arrendament en territori de l’Estat.
Les bonificacions assenyalades en els punts 5.2, 5.3 i 5.4, es podran sol·licitar per a les
primeres adquisicions de vehicles amb aquestes característiques i es mantindran
mentre no hi hagi un canvi de titular. Dites bonificacions no són acumulables entre elles.
Art. 6. Quota tributària
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’incrementaran per l’aplicació dels coeficients tot seguit relacionats. Aquests
coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per
llei del pressupostos generals de l’Estat.
A. Turismes
A1. De menys de 8 cavalls fiscals ............................................................................. 1,97
A2. De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals .......................................................................... 1,99
A3. De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ........................................................................ 2,00
A4. De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals .........................................................................2,00
A5. De (més de) 20 cavalls fiscals en endavant..........................................................2,00
B. Autobusos
B1. De menys de 21 places ........................................................................................1,97
B2. De 21 a 50 places .................................................................................................1,99
B3. De més de 50 places ............................................................................................2,00
C. Camions
C1. De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil ...................................................1,98
C2. De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .......................................................2,00
C3. De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ......................................... 2,00
C4. De més de 9.999 quilograms de càrrega útil .......................................................2,00
D. Tractors
D1. De menys de 16 cavalls fiscals ........................................................................... 1,98
D2. De 16 a 25 cavalls fiscals ................................................................................... 2,00
D3. De més de 25 cavalls fiscals ............................................................................... 2,00
E. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
E1. De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. De càrrega útil ...................................1,98
E2. De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .......................................................2,00
E3. De més de 2.999 quilograms de càrrega útil .......................................................2,00
F. Altres vehicles
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F1. Ciclomotors .......................................................................................................... 1,98
F2. Motocicletes fins a 125 cc. ...................................................................................1,98
F3. Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. .....................................................2,00
F4. Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. .....................................................2,00
F5. Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. ..................................................2,00
F6. Motocicletes de més de 1.000 cc. ........................................................................2,00
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
A. Turismes
A1. De menys de 8 cavalls fiscals .........................................................................24,86 €
A2. De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ......................................................................67,82 €
A3. De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ..................................................................143,88 €
A4. De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals ..................................................................179,22 €
A5. De (més de) 20 cavalls fiscals en endavant................................................ 224,00 €
B. Autobusos
B1. De menys de 21 places ............................................................................... 164,10 €
B2. De 21 a 50 places .........................................................................................236,09 €
B3. De més de 50 places ................................................................................... 296,60 €
C) Camions
C1. De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil ............................................ 83,71 €
C2. De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ............................................... 166,60 €
C3. De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ...................................237,28 €
C4. De més de 9.999 quilograms de càrrega útil ............................................... 296,60 €
D. Tractors
D1. De menys de 16 cavalls fiscals ...................................................................... 34,99 €
D2. De 16 a 25 cavalls fiscals ...............................................................................55,54 €
D3. De més de 25 cavalls fiscals .........................................................................166,60 €
E. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
E1. De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. De càrrega útil ............................. 34,99 €
E2. De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ..................................................55,54 €
E3. De més de 2.999 quilograms de càrrega útil ................................................ 166,60 €
F. Altres vehicles
F1. Ciclomotors ...................................................................................................... 8,75 €
F2. Motocicletes fins a 125 cc. ............................................................................... 8,75 €
F3. Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. ................................................15,14 €
F4. Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. .............................................. 30,30 €
F5. Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. ............................................ 60,58 €
F6. Motocicletes de més de 1.000 cc. .................................................................121,16 €
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La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del reglament general de vehicles RD 2822/1988, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles s’estarà al que es disposa en el reglament general de vehicles.
Art. 7. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositu començarà el dia en què es
produeix aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que
resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la
part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorregut des de la meritació de
l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest
inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu
posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la
baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la imposició
per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la
recepció per part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el
punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que
finalitzi l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de l’exercici
següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou lliurat a la compravenda, no cal
que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota
de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.
Art. 8. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
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circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que
la competència de gestió, inspecció de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili
fiscal del vehicle que consti en el registre de vehicles.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera
que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius
presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model
aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la
realització de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seva
compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document
nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost
resultant de la mateixa a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà
que el pagament s’ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a
l’imprès de l’autoliquidació.
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la
Prefactura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament,
abans del dia 1 de gener de l’exercici següent, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats
de l’exercici en curs.
Art. 9. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà
cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En
cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de
Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes,
transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugi disposar l’Ajuntament.
Art. 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.
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2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà des de la pàgina web de l’Organisme de
Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. Per a la presentació serà
necessari que l’interessat s’identifiqui amb un certificat digital reconegut per l’Agència
Catalana de Certificació. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es
realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquest cas, des de la web de
l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de
l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de
beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del
tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar
els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades.
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència
dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà
d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini
de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la
documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un
document que acrediti la seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l’ORGT
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i
practicarà les liquidacions que se’n puguin derivar.
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no era
correcta, es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança,
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans
del dia 1 de gener de l’exercici següent, els rebuts impagats de l’any en curs.
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin
delegat les seves facultats en la Diputació.
7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
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les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels servies municipals ho facin convenient.
Art. 11. Col·laboració social
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’Ajuntament a
l’empara del que preveu l’article 92 de la llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència
del vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.
3.

Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors,
caldrà subscriure el corresponent conveni.

Art. 12. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada Pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a 25 d’octubre de
2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Disposició addicional primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present
ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’hi estableixin.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici que es tracti.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupost Generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest import seran d’aplicació automàtica dins
de l’àmbit d’aquesta ordenança.
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Publicacions de l’última modificació.
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Annex ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Model manifestació persones amb discapacitat
....., amb DNI número ........, en relació amb la sol·licitud de declaració d’exempció de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica referent al vehicle matrícula ......., model .......,
manifesto que, en data d’avui, no estic gaudint de l’exempció prevista a l’article 93.1.e) del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, per cap altre vehicle de la meva propietat, com també que aquell
vehicle està destinat al meu ús exclusiu (marqueu amb un “X” el que correspongui)

□
□

conduït per mi mateix/a
conduït per tercera persona per al meu transport

i assumeixo les responsabilitats que, d’acord amb el que es disposa a l’article 79 lletra c) de
la Llei general tributària, puguin derivar-se de la inexactitud de la present manifestació.
.............................., ... de ....................... de 20.....
Signatura.:
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança municipal núm. I04)
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Art. 1. Fet imposable
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte, el fet imposable del
qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o
urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi presentació de
declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o
l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament.
Art. 2. Actes subjectes
Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin l’aspecte
exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja
existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics,
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions,
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes
les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que
hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
f)

La construcció i la instal·lació de murs i tanques. Així com el tancament de solar i
finques.

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització,
llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en
un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línees elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
i)

La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
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j)

Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a
serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l)

L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a
llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia,
sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.
Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra què es tracti, siguin o no
propietaris de l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquells els qui sol·licitin
les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de
presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de
l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.
Art. 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.
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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.
Art. 5. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que,
estant subjectes a l’impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, i tant si es
tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
Art. 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es preveu una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de construccions,
instal·lacions o obres que es facin en finques catalogades com a patrimoni arquitectònic
en el Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic,
urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga, en les categories de bé cultural
d’interès nacional, bé cultural d’interès local, bé de protecció urbanística i bé d’interès
documental, sempre que, en aquest darrer cas, es mantingui l’edifici objecte de
catalogació sense fer ús de la possibilitat d’enderrocar-lo.
2. Es preveu la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que incloguin actuacions de rehabilitació i manteniment del
patrimoni arquitectònic protegit amb la categoria d’element.
3. Es preveu una bonificació del 90% de la quota d’aquest impost per a obres de
conservació, consolidació i restauració de façanes en edificis d’una antiguitat superior a
deu anys.
4. Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració.
Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions assenyalades en els punts 1, 2, 3 i 4 , s’atorgaran d’ofici, sobre el total
del pressupost de l’obra, previ informe dels serveis tècnics corresponents. Per aplicar la
bonificació serà requisit que l’obra, instal·lació o construcció objecte de la llicència actuï
sobre la part catalogada o façana.
Per raons d’eficàcia i eficiència el ple de l’Ajuntament delega la resolució d’aquestes
bonificacions en la Junta de Govern Local.
5. Es preveu una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones
discapacitades.
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Per gaudir d’aquesta bonificació serà necessari justificar que el destí de les
construccions, instal·lacions o obres és afavorir l’accés i habitabilitat de les persones
discapacitades, sense perjudici de les comprovacions administratives que es duguin a
terme. Aquesta bonificació es concedirà per la Junta de Govern Local.
6. Es preveu una bonificació del 40% en aquells supòsits en que les instal·lacions,
construccions o obres incorporin voluntàriament sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. Aquestes bonificacions es regiran per les bases que
s’adjunten com annex a aquesta ordenança i s’aplicaran d’ofici en cas de complir els
requisits d’aplicació.
7. Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un
supòsit, no existint opció expressa per part de l’interessat, s’aplicarà aquell al qual
correspongui la bonificació d’import superior.
8. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors
s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la
declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article
9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana
el benefici fiscal.
Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per
extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels
beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions,
instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes que
regula l’apartat 7 de l’article 9è d’aquesta Ordenança.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud
ha d’entendre’s desestimada.
No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que
es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable
o comunicació prèvia.
Art. 7. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest import està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l’obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per
al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que
figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la
construcció o instal·lació realitzades.
3. No formen part de la base imposable:
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L’impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció,
instal·lació o obra.
Els honoraris que facturin els professional que hagin dut a cap l’elaboració del
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de
la base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin
en la realització de la construcció, instal·lació o obra.
4. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable el tipus de gravamen.
5. L'impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra,
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la
declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.
Art. 8. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 4,00 per cent.
Art. 9. Règim de declaració i ingrés
1. La gestió de l’impost es durà a terme mitjançant el procediment de declaració, per la
qual cosa l’obligat tributari, ja ho sigui per sol·licitar una llicència o per presentar una
declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions,
instal·lacions o obres que en constitueixen el fet imposable, haurà de presentar en el
moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació
prèvia, una declaració tributària en la qual consignarà el pressupost d’execució material
estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan
això constitueixi un requisit preceptiu.
2. Quan es concedeixi la llicència o es presenti la declaració responsable o la
comunicació prèvia, l’Ajuntament practicarà sobre aqueixa declaració una liquidació
provisional a compte, la base de la qual estarà constituïda per l’import del pressupost
que presenti l’interessat o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus
d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança dóna
un resultat superior, per aquest últim. Aquesta liquidació haurà d’abonar-se en els
terminis fixats a l’art. 62 de la Llei general tributària.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva o sense haver
presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció,
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà d’ofici una liquidació provisional a compte, la
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base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 anterior. A
aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà
de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això
constitueixi un requisit preceptiu.
4. En el cas que, amb posterioritat, es modifiqués el projecte de la construcció, instal·lació
o obra i aquesta modificació comportés un increment del pressupost, l’obligat tributari
haurà de presentar una nova declaració en el moment d’assabentar l’Ajuntament de la
modificació del projecte, en la qual consignarà el nou pressupost d’execució material
estimat. L’Ajuntament practicarà una liquidació complementària, la base de la qual es
determinarà com s’assenyala a l’anterior apartat 2, prenent en consideració el
pressupost modificat. L’import diferencial d’aquesta liquidació serà el resultat de minorar
la quantitat que en resulti amb l’import de les liquidacions practicades amb anterioritat
per la mateixa obra, i s’haurà d’ingressar en els terminis fixats a l’art. 62 de la Llei
general tributària.
5. Els efectes de les liquidacions complementàries seran els mateixos que els de les
liquidacions precedents.
Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost hi
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la
de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que
s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació
prèvia.
6. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. Cas que de la liquidació resultés un
import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini previst a l’article 31 de la Llei
general tributària.
7. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general
tributària.
8. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.
9. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per
no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va
fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics
d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la
renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la
valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
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Art. 10. Actuacions inspectores i règim sancionador
1. La inspecció i comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la
Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2. Les infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la llei general tributària i a l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
Art. 11 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspons als municipi de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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 què porten causa.
Disposició final
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Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a 25 d’octubre de
2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació.
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Annex I
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present ordenança, la base imposable es
determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
pel càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot
seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament
actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable esmentada.
I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida
és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada
en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada
mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb * Ct * Cu
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, fixat anualment pel COAC. Aquest mòdul serà l’últim actualitzat i vigent
que sigui d’aplicació.
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials
Els coeficients correctors que es faran servir són els següents:
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (CT)
1.1. En edificacions de nova planta i addicions
Tipologia de l’edificació
Edifici aïllat (4 façanes)
Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis
Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis
Edifici entre mitgeres (1/2 façanes)

Ct
1,20
1,10
1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació
Ct

Tipologia de la intervenció

Pàgina 108 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes
Reformes que afectin elements estructurals
Reformes que no afectin elements estructurals
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments
(Aplicat a la superfície de façana)
Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments
(Aplicat a la superfície de façana)
Nota: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova
planta

0,90
0,70
0,50
0,30

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil
Tipologia de la intervenció
Moviments de terres i infraestructura
Superficials complementaris
Piscines i obres sota-rasant

Ct
1,10
1,00
1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (CU)
2.1. Edificació
El coeficient s’aplicarà depenent de l’ús de la construcció segons els epígrafs de l’article 217 del Pla General
d’Ordenació Municipal:
Ús

Epígraf article 217 PGOU:

Coeficient 3
Cultural
Recreatiu A

22
9

Coeficient 2,60
Hoteler
Hotel balneari

6
7

Coeficient 2,0
Sanitari assistencial
Esportiu
Associatiu
Religiós

20
21
23
24

Coeficient 1,80
Habitatge unifamiliar (aïllat i en filera)
Restauració
Recreatiu B

1
8
9

Coeficient 1,60
Habitatge plurifamiliar
Educatiu

2
19

Coeficient 1,40
Comercial
Comerç de gran superfície
Oficines i serveis

3
4
5

Coeficient 1
Aparcaments comunitaris en edificis plurifamiliars d’habitatges
(Inclou garatges d’habitatges unifamiliars)

Pàgina 109 - 447

17

Ordenances i preus públics 2018

Locals sense ús específic i trasters en edificis plurifamiliars.
Coeficient 0,70
Estació de servei
Indústria en totes les categories
Magatzem
Serveis tècnics i mediambientals
Tallers de reparació de vehicles
Agrícola
Ramader
Forestal
Activitats extractives

18
10,11, 12 i 13
14
15
16
25
26
27
28

2.2. Obra civil
Usos
Piscines (sense cobrir)
Parcs infantils a l’aire lliure
Urbanització bàsica
- Moviment de terres ...........................................................................15,00%
- Xarxa de clavegueram ......................................................................35,00%
- Xarxa d’aigua ....................................................................................15,00%
- Xarxa d’electricitat ............................................................................ 20,00%
- Telecomunicacions .......................................................................... 15,00%
Urbanització complementària
- Pavimentació ................................................................................... 50,00%
- Voreres ............................................................................................ 25,00%
- Enllumenat ........................................................................................10,00%
- Jardineria i mobiliari urbà ..................................................................15,00%
Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge
Jardins. Pistes de terra sense drenatge

Cu
1,00
0,40

0,20

0,10
0,20
0,10

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial a
la qual s’ha d’aplicar.
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu.
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.
Mb: Mòdul bàsic, fixat anualment pel COAC. Aquest mòdul serà l’últim actualitzat i vigent
que sigui d’aplicació.
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de la valoracions parcials
1. Coeficient tipològic (Ct)
Tipologia de l’edificació
Edificacions en zones de casc antic
Edificacions entre mitgeres
Edificacions aïllades

2. Coeficient d’Ús (Cu)
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Cu
0,10
0,15

Usos
Altures de menys de 10 metres
Altures de més de 10 metres

Annex II
Bases per a l’atorgament de bonificacions a particulars i persones jurídiques que instal·lin
energia solar tèrmica o elèctrica al seu habitatge
Com a continuació de l’article 11, d’Acció de Foment, de l’ordenança municipal G14
Reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en
les edificacions, s’estableixen les bases que han de regir l’atorgament de bonificacions per a
les edificacions no afectades per l’ordenança, el codi tècnic de l’edificació, el decret 21/2006
d’ecoeficiència ni cap altra normativa d’obligat compliment.
1. L’àmbit d’aquestes bonificacions són les edificacions (existents o en construcció) dins
del terme municipal de la Garriga.
2. Les bonificacions van adreçades a les persones físiques particulars que instal·lin o
hagin instal·lat, en habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, de forma
voluntària, un sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica per aigua calenta i/o
calefacció. S’entén per sistema d’aprofitament de l’energia solar tèrmica, com aquell
format pel sistema de col·lectors i el sistema d’acumulació.
3. Per gaudir de la bonificació caldrà acompanyar la sol·licitud de llicència corresponent
amb la documentació mínima necessària, que consisteix en:
o
o
o
o

Garantia de 3 anys de la instal·lació i l’equip signada per l’instal·lador i el fabricant
de l’equip, entenent com a equip l’acumulador i el/s col·lector/s.
Memòria i/o projecte de la instal·lació.
Fotocòpies de les factures dels aparells i instal·lació.
Homologació dels captadors solars a instal·lar.

4. La bonificació es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent, d’acord amb allò que
estableixin les ordenances fiscals d’aplicació.
5. Les bonificacions són tan per instal·lacions construïdes i facturades a partir de l’entrada
en vigor de l’ordenança municipal a dalt esmentada com per instal·lacions existents.
6. Aquesta línia de bonificacions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
7. L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la instal·lació no
funcioni més de 3 anys.
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Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(Ordenança municipal núm. I05)

Pàgina 112 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Exercici
2018
Índex Sistemàtic
Art. 01. Fet imposable ....................................................................................................
Art. 02. Actes no subjectes ............................................................................................
Art. 03. Subjectes passius .............................................................................................
Art. 04. Successors i responsables ...............................................................................
Art. 05. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa ...................................
Art. 06. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable ..........................
Art. 07. Base imposable .................................................................................................
Art. 08. Tipus de gravamen i quota ................................................................................
Art. 09. Període de generació i acreditament .................................................................
Art. 10. Nul·litat de la transmissió ..................................................................................
Art. 11. Règim de gestió ................................................................................................
Art. 12. Col·laboració social ............................................................................................
Art. 13. Comprovació de les liquidacions .......................................................................
Art. 14. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions ...........................................................
Art. 15. Règim de notificació i d’ingrés ...........................................................................
Art. 16. Gestió per delegació ..........................................................................................
Disposició addicional ......................................................................................................
Disposició final ...............................................................................................................

Pàgina 113 - 447

03
03
05
05
05
07
08
10
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16

Ordenances i preus públics 2018

Art. 1. Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)

Negoci jurídic "mortis causa".
Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública o altra forma de execució forçosa.
Expropiació forçosa.

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En
conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys
que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns
Immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el
Padró d’aquell.
4. Està subjecte a l’impost sobre l’increment de valor que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes
de l’impost sobre béns immobles.
5. Als efectes de l’impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns immobles
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els
que defineixen d’aquesta manera les normes reguladores del cadastre immobiliari.
Art. 2. Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
3. L’Adjudicació de la totalitat d’un bé immoble a favor d’un dels copropietaris efectuada
com conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un
immoble de naturalesa indivisible.
4. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació
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urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als
terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 23 del text refós de la llei del
sòl i rehabilitació urbana, aprovat per reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si
estarà subjecte a aquest impost.
6. La retenció o reserva dels dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a
l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor
d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit
a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles
hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl
per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a
l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius
immobiliaris del sector financer.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades
directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons
propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament
anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de
la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració
i resolució d'entitats de crèdit.

Pàgina 115 - 447

Ordenances i preus públics 2018

14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a
través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa
de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.
Art. 3. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o
a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor
de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
Art. 4. Successors i responsables
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 tributaries 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.
Art. 5. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la
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dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de
l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute
hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es
comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat
el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la
transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de
les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per
reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l’Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural
en què s’hagi produït el fet imposable d’aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es
podrà efectuar en el termini previst a l’apartat 7 de l’article 11è d’aquesta
Ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeixi de l’any
natural previst al paràgraf anterior.
L’esmentada comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació de
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
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c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi
estiguin afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f)

Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.

Art. 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural,
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en
la llei 9/1993,de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris
o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació
o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus
ascendents, fins els primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període
dels últims cinc anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a
l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics,
que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d’exempció han de comptar amb una
antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d’estar catalogats, d’acord amb la
normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la
normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini, que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els
cònjuges, parelles de fet i els seus ascendents de primer grau i adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes
d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut
del causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici
o complex urbanístic.
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En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit,
en el moment de la defunció del causant, no estigues totalment o parcialment cedit a
tercers.
3. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini
de terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Art. 7. Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al
llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del
terreny en el moment del meritament el percentatge resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta Ordenança,
pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor.

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com
el seu valor, al temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin
fixat en aquest moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de
valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta
data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es
corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no
es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme
a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació
quan el referit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de
l’acreditació.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
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normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per
cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més,
amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del
valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquells
fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin
determinat en el moment de la transmissió a l’efecte de l’impost sobre béns
immobles.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 7 d’aquesta
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest
valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el
que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes
per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop
construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral
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assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el
preu just.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat
de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.
Art. 8. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l'import
de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys: 3,45
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys:
3,22
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys:
3,19
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys:
3,00
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus següents:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys: 20,02 %
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys:
17,65 %
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys:
17,59 %
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys:
18,18 %
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a
efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous
valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 40%.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als
vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
Art. 9. Període de generació i meritament
1. L'impost es merita:
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a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor
que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les
fraccions d'any.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del
document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva
presentació davant l’Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data de decret
d’adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta de pagament i ocupació.

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
Art. 10. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució
en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix
efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions
recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a
cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i
l’assentiment a la demanda.
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3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva,
l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria,
l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució
oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
Art. 11. Règim de gestió
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les
quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3
de l’article 7è d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar la
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent
per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model
que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi constar expressament la referència cadastral.
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, es podrà practicar
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d’elles, o practicar tantes
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin
els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels
elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin
les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de
la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén
concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut
els primers sis mesos a comptar des de la dat de defunció del causant.
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8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d' aquest article, també estan
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta ordenança,
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest Impost,
sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la
declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.
10. Els notaris per tal de donar compliment a l’obligació de comunicar a l’Ajuntament una
relació comprensiva de tots els documents que han autoritzar i en els que s’hi continguin
els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet
imposable d’aquest import, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma
del Consell general del notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i
verificat, es posarà a disposició de l’Ajuntament er tal que pugui obtenir-lo mitjançant
comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà
servir per comunicar a l’Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement
i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del
deure general de col·laboració establert en la llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre les
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
Art. 12. Col·laboració social
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració,
podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del que preveu
l’article 92 de la llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions.
b) Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.
Art. 13. Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant
l’aplicació correcta de les normes d’aquesta Ordenança i, per tant, que els valors
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes.
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2. Si l’Administració no considera conforme l’autoliquidació, practicarà liquidació rectificant
els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els
interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També
practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document
no declarats pel subjecte passiu.
3. Els obligats tributaris podran instar de l’Administració municipal declaració de
conformitat amb l’autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució , si escau,
de l’ingrés indegut abans que s’hagi practicat la liquidació o , si no s’ha practicat, abans
que hagi prescrit tant el dret de l’Administració per determinar el deute tributari
mitjançant l’oportuna liquidació com el dret a la devolució d’ingressos indeguts.
Transcorregut el termini de sis mesos de s que es presenta la sol·licitud sense que
l’Administració tributària hagi notificat la resolució, l’interessat podrà esperar que es dicti
resolució expressa o considerar-la desestimada a l’objecte d’interposar contra la
resolució presumpta recurs de reposició.
Art. 14. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l’autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l’article 11.7 d’aquesta ordenança, sense requeriment
previ de l’Ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents:
o

o

o

Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s’efectuï, respectivament, dins dels tres,
sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquest supòsits s’exclouen
l’interès de demora i les sancions.
Recàrrec del 20 per cent quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos
de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos
posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en
que es practiqui l’autoliquidació.
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi
l’ingrés total de l’import restant del recàrrec i del total del deute de l’autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l’administració derivada de la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article
62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d’ingrés en els terminis establerts en aquesta ordenança del deute tributari
que resultaria de l’autoliquidació correcta de l’impost constitueix una infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una
infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
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4. La sanció mínima és del 50% de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-les. No
obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30% quan el subjecte infractor
manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25% si es realitza l’ingrés total de la
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que
preveu la Llei general tributària i l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
Art. 15. Règim de notificació i d'ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest
impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al
subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari
portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un
mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda
per l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel
contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter
general.
4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l’article
62.2 de la llei general tributària.
Art. 16. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions
per internet, per part dels interessat i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de
col·laboració social.
3. Els òrgans de l’Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots els
requisits necessaris per al gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i
caràcter pregat d’acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la
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documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels
esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es
demanarà informe als serveis municipals corresponents a l’objecte de conèixer o
avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals l’Ajuntament tingui
dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l’esmentat benefici
fiscal.
4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost, aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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 què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a 25 d’octubre de
2017, començarà a regir el dia primer de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació.
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
(Ordenança municipal núm. T01)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e),
20.3.i), 20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRLRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà
en els supòsits d’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
enumerats o a l’article 2 d’aquesta Ordenança.

Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública:
a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3
a) del TRHL.
b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es
recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL.
c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les
públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) del TRHL.
d) Vessament i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús
públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) del TRHL.
e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e)
del TRHL.
f)

Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de
càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques
locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o entrada d’articles a soterranis
o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3.i) del TRHL.

g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius
tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres
instal·lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de
façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) del TRHL.
h) Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de
distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica
i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic
local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3.k) del TRHL.
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per
empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general.
i)

Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre
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Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL.
j)

Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del
previst a l’article 20.3.p) del TRHL.

k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) del
TRHL.
l)

Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i
passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com
per al pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) del TRHL.

m) Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques
d’autoescoles o similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3.
n) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres
instal·lacions anàlogues.
o) Instal·lació de quioscos en la via pública.
p) Mercaderies, materials de construcció, runes tanques, puntals, estintols, bastides.
q) Taules i cadires.
r)

Obertura de sondatges o rases i qualsevol remoguda a la via pública del paviment de
les voreres.

s) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
t)

Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereixen els articles 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària (LGT) a favor dels quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que
es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
3. Tindran la consideració de substituts del contribuent en les taxes establertes per
l’entrada i sortida de vehicles els propietaris de les finques o locals a que donin accés
les dites entrades de vehicles, els quals podran repercutir les quotes sobre els
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respectius beneficiaris.
4. L’Ajuntament podrà atorgar una subvenció equivalent a l’import de la taxa a aquells
subjectes passius que siguin entitats cíviques, benèfiques, oficials o culturals o bé
formacions polítiques sempre que l’aprofitament o ocupació estigui relacionat amb els
fins de les esmentades entitats o formacions.
5. L’Ajuntament podrà atorgar una subvenció equivalent a l’import de la taxa en aquells
supòsits derivats de les festes populars.
Art. 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.
Art. 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Art. 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:
1. Tarifes
Tarifa 1. Quioscos, casetes de venda i parades en general. Obertura, sondatges o
rases i altres
1.01. Permís per a instal·lació de quioscos, casetes i parades dedicats a la venda d’articles
en general.......................................................................................2,39 euros per m2/dia
220,10 euros preu mes
Quan aquestes instal·lacions tinguin subministrament elèctric, a aquesta llicència d’ocupació
se li afegirà el suplement per connexió elèctrica segons detall:
- fins a 2 kW instal·lats .................................................................................. 1,03 euros/dia
- de 2 a 10kW instal·lats.................................................................................... 2,58 euros/dia
- més de 10 kW instal·lats ...................................................... 3,09 euros/dia/tram de 10 kW
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1.02. Permís per a instal·lació de casetes de pirotècnia. ..................23,59 euros per m2/dia
1.03. Llicència ocupació v. pública amb contenidors ........17,31 euros a la setmana/o fracció
1.04. Llicència ocupació v. pública amb sacs de runes .. . 2,86 euros a la setmana/o fracció
1.05. Llicència per ocupació de la via pública amb materials de la construcció i/o altres tipus
d’elements anàlegs:
en obres menors ....................................................... 8,65 euros m2/setmana/o fracció
en obres majors ......................................................... 8,65 euros m2/mes/o fracció
1.06. Llicència per a l’obertura de cates, rases i sondatges. ............. 4,22 euros metre lineal
1.07. Llicència per a ocupació de terrenys dedicats a la instal·lació de gronxadors, aparells
voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc, i en general qualsevol mena d’aparells
en moviment. ............................................................................. 0,81 euros per cada m2/dia
1.08. Llicència per a instal·lació de tòmboles. ............................. 0,81 euros per cada m2/dia
1.09. Llicència instal·lació de casetes de tir, rifes o similars........ 0,81 euros per cada m2/dia
1.10. Llicència per a ocupació via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de
pel·lícules,
audiovisuals i reportatges fotogràfics.................................... 7,86 euros al dia per m2
1.11. Tancament de carrer sense presència de guàrdia per hora o fracció...........17,07 euros
1.12. Per la prestació de la senyalització de tancament s’haurà de fer un dipòsit de
..............................................................................................................................117,85 euros
1.13. Per la senyalització (a més de la tarifa de tancament) ................................ 82,54 euros
1.14 Venda itinerant ambulant (globus i altres activitats similars) ..................28,07 euros/dia
Això no obstant, quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import d’aquesta taxa
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o concessió.
1.15. Llicència per a ocupació de la via pública sense tall de carrer de grues i altres vehicles
........................................................................................................... 0,86 euros al dia per m2
Tarifa 2. Nadal i Setmana Santa
2.1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de torrons, fruits secs, dolços i
similars, durant els dies 20 de desembre al 6 de gener, o des de diumenge de Ram fins al
de Resurrecció. Per cada m2 o fracció, amb un mínim de 2m2/dia
................................................................................................................................ 0,87 euros
2.2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruits i altres gèneres anàlegs,
durant els dies 20 de desembre al 6 de gener. Per cada m2 o fracció/dia
................................................................................................................................. 0,87 euros
2.3. Llicència per a ocupacions de terrenys per instal·lar-hi tómboles i similars. Per cada m2
o fracció i durant aquestes festes ....................................................................
20,82 euros
Tarifa 3. Mercats dissabtes
3.1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruites, calçats, flors,
quincalles, ferros, mobles, vestits, animals, etc. Per cada m2 o fracció per
jornada................................................................................................................... 2,01 euros
3.2. Per l’edició d’impresos annexos a les llicències d’aquesta tarifa ................. 8,68 euros
Metodologia de càlcul: Pel que fa a l’epígraf 3.1. el càlcul de la quota serà trimestral i
segons la següent fórmula: m2*1,85*13 (52 setmanes any/4 trimestres).
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Tarifa 4. Taules i cadires
4.1. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i
quatre cadires, per any) : .................................................................................. 189,63 euros
4.2. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i
quatre cadires, per mes).........................................................................................15,82 euros
4.3. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i
quatre cadires per dia): .......................................................................................... 8,35 euros
Normes d’aplicació:
a) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per tot l’any natural, i temporals,
quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats
sense autorització administrativa es consideren anuals.
b) L’Ajuntament es reservarà el dret de disposar de l’espai autoritzat per l’ocupació, quan
ho consideri convenient, previ avís als interessats i adequació de la taxa al temps efectiu
d’utilització privativa.
c) Una taula i quatre cadires, ocuparan una superfície màxima de 3,50 m2.
Els deutors de l’ajuntament per anys anteriors per aquest concepte, no podran ser
beneficiaris d’aquesta llicència, llevat que en el mateix acte liquidin tots els seus deutes pel
mateix concepte.
Tarifa 5. Guals
5.1. Gual d’accés de vehicles és tota modificació de l’estructura de la vorada i de la vorera,
dins l’àmbit de la via pública, que faciliti l’accés de vehicles a les finques de propietat
privada.
L’accés de vehicles constitueix un ús comú especial de béns de domini públic, estant
sotmès a llicència municipal d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança.
5.2. Titular de la llicència de gual podrà ser persona física, jurídica o comunitats de
propietaris, que ostentin la titularitat de la llicència municipal per a l’ús del local.
El local o recinte haurà de reunir les següents condicions:
Que el tipus d’activitats necessiti entrada i sortida de vehicles.
Que disposi del corresponent permís d’activitat o obertura o en el seu defecte es justifiqui la
seva tramitació.
Que justifiqui que en el seu interior es disposi de superfície destinada a l’aparcament,
càrrega o descàrrega.
5.3. Tarifes:
Fins a 2 vehicles ........................................................................................ 17,02 euros/ml/any
De 3 a 4 vehicles ....................................................................................... 24,83 euros/ml/any
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De 5 a 10 vehicles ...................................................................................... 37,95 euros/ml/any
De 11 a 20 vehicles .................................................................................... 56,17 euros/ml/any
De 21 a 30 vehicles ................................................................................... 74,48 euros/ml/any
De 31 a 40 vehicles .................................................................................. 92,80 euros/ml/any
De 41 a 50 vehicles .......................................................................................111,12 euros/ml/any
De 51 a 60 vehicles ...................................................................................... 129,44 euros/ml/any
Més de 60 vehicles ..................................................................................... 147,75 euros/ml/any
Tallers de reparació ...................................................................................
24,83 euros/ml/any
5.4. Reserva d'espais o prohibició d'estacionament.
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o particulars
per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament. Per cada metre lineal o fracció:
16,27 euros /ml./any
5.5. Les autoritzacions d’entrada de vehicles amb existència de placa de gual permanent
seran senyalitzades mitjançant una placa que serà expedida per l’Ajuntament i que restarà
col·locada en lloc visible.
La vorada haurà de ser pintada de color groc amb línia longitudinal discontinua limitant
l’espai màxim autoritzat per l’Ajuntament.
5.6. Preu placa de gual: .......................................... .......................................... 11,82 euros
Tramitació i placa de gual................................................................................15 euros
5.7. Restarà prohibit col·locar materials d’obra o ferros a maneres de rampa per accedir a la
vorera. Únicament es podrà rebaixar la vorada seguint les instruccions facilitades pels
serveis tècnics municipals.
5.8. Restarà prohibit col·locar plaques de gual permanent, que no siguin les autoritzades per
l’Ajuntament.
5.9. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan l’atorgament de la
llicència no coincideixi amb el primer dia de l’any. En aquest cas, el període impositu
començarà el dia en què es produeix aquesta circumstància i l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per semestres naturals i es satisfarà la que correspongui als semestres que
resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què s’atorga la llicència. En el supòsit de
baixa del gual es seguirà el mateix criteri.
Tarifa 6. Càrrega i descàrrega de mercaderies
6.1. Locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies:
................................................................................................................. 17,02 euros/ml./any
6.2. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d'ús públic, concedits a determinades
persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, de materials davant de l'obra en
construcció, de reformes o enderrocs d'immobles. En obres majors, cada metre lineal o
fracció de calçada que li afecti la reserva, sempre que sigui més d’un mes
.................................................................................................... 8,24 euros ml/mes o fracció
6.3. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d'ús públic, concedits a determinades
persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, de materials davant de l'obra en

Pàgina 135 - 447

Ordenances i preus públics 2018

construcció, de reformes o enderrocs d'immobles. En obres menors, cada metre lineal o
fracció de calçada que li afecti la reserva, .......................... 8,24 euros ml/setmana o fracció
6.4. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per grues i altres vehicles:
................................................................................ 0,98 euros/dia/m2 o fracció/dia ó fracció
Tarifa 7. Circs
7.1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs.
Per cada m2/dia .................................................................................................... 0,75 euros
7.2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’empri el procediment de licitació
pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt primer. L’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
Art. 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini
públic local regulades a l’article anterior.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança
sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
Art. 8. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general.
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet.
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Art. 9. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular
una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dintre del municipi.
3. Els serveis tècnics comprovaran les declaracions dels interessats.
Si de la comprovació es desprèn que hi ha una ocupació diferent de la demanada, es
girarà una liquidació complementària per la diferència.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a
tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència.
5. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora
pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es
podran iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació de sol·licitar la
llicència dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó
de la seva urgència.
6. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del
paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusiu de qui se
n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per
poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar haver constituït la fiança corresponent. Si la
garantia constituïda no fos suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar,
l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal.
7. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició
del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que
les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents,
l’Ajuntament podrà procedir a l'enderrocament i la nova construcció de les obres
defectuoses, i el concessionari de la llicència estarà obligat a pagar les despeses que
produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment.
8. Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública abans
de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte del preu mínim que
servirà a base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex d'aquesta ordenança.
Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles
per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de
ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a
cotxes de xoc, corcs, teatres, exposicions d'animals, restaurant, bijuteries, etc.
Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que
hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà per cada metre quadrat utilitzat de més, el
100 per cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes.
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Art. 10. Règim de declaració i d’ingrés
En els tributs de cobrament periòdic i repetitiu per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es podran notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.
Les altres taxes previstes en aquesta ordenança que no tinguin el caràcter de tributs de
cobrament periòdic i repetitiu es gestionaran pel règim d’autoliquidació.
La taxa per ocupació del terreny al mercat del dissabte s’acredita i liquida dins els primers
deus dies naturals al trimestre a que faci referència l’ocupació.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu el dret a l’utilització o aprofitament del
domini públic no es presti, procedirà la devolució de la taxa corresponent.
Art. 11. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius
es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Art. 12. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i
l’ordenança general.
Art. 13. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
Disposició final. Data d’aprovació i vigència
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
tinguda el 25 d’octubre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de
desembre de 2017, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.
(Ordenança municipal núm. T02)
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Art 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 c) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es
regirà per la present ordenança fiscal.
Art 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl,
sòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular
de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació
diferents de la telefonia mòbil.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
Art 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general i afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas,
electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues com també les empreses que
exploten xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per
cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com
si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de dret d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.

Pàgina 142 - 447

Ordenances i preus públics 2018

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl
i la volada de la via pública, regulada en l’ordenança fiscal corresponent.
4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de
comunicacions electròniques (Directiva autorització), aquesta Ordenança no és
d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no
siguin titulars de les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis.
Art. 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.
Art. 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial
del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
o entitats assenyalades en l’article tercer, punts 1 i 2 d’aquesta ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes aliene3s, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents
de la facturació aquelles que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per
la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en
desenvolupament de l’activitat ordinària; nomé s’exclouran els ingressos originats per
fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa,
que corresponguin a consums dels abonats efectuats en el municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
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connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat
de l’empresa.
c) Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició
de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultats de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4.

No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats
percebudes per aquells serveis de subministrament que s’utilitzin en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció primera o segona del registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent,
com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació
per aquest règim especial.

5.

No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.

6.

Les taxes regulades en aquesta ordenança exigible a les empreses o entitats
assenyalades en l’article tercers punts 1 i 2 d’aquesta ordenança, són compatibles amb
altres taxes establertes , o que pugi establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses
hagin de ser subjectes passius.

Art. 6. Tipus i quota tributària
La quantia de al taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a
l’article cinquè d’aquest ordenança.
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Art 7. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament
en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des
de l’inici fins al cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Art 8. Regim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstàncies a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de
finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’ajuntament una autoliquidació per a
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
detall de l’article cinquè punt tercer d’aquesta ordenança. L’especificació referida al
concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa
o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en
concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article cinquè punt tercer no podrà ser inferior a la suma dels imports
dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en
aquest municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article cinquè punt segon de la present ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà
de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en
els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà
amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt segon d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la llei general tributària.
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Art. 9. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressar la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Art. 10. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l‘article 191 de la lleig general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la llei general tributària i a l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
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 aquelles 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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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 25 d’octubre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de
desembre de 2017, regirà des del dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxa per a l'utilització de l'escut municipal
(Ordenança municipal núm. T04)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l’esmentat text refós.
Art. 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar l'escut del municipi en
plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i
d'altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels interessats.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest
ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.
Art. 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), titulars
de l'autorització per a l'ús de l'escut del municipi, per a activitats amb ànim de lucre.
Art. 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els article 41 i 42 de la llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
Art. 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreduïble per a
la concessió i la successió en la titularitat, de l'autorització i per la utilització de l'escut i el
logotip d'acord amb la tarifa següent:
a) Per a la concessió de l'autorització: 100,00 euros.
b) A més, per a la utilització anual de l'escut: 60,00 euros.
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Art. 7. Acreditament
1. En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l'article anterior, la taxa
s'acredita i neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l'ús de
l'escut del municipi.
2. La quota anual per a la utilització de l'escut s'acreditarà inicialment el mateix dia a partir
del qual s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.
Art. 8. Declaració
1. L'autorització per a utilitzar l'escut del municipi s'atorgarà a instància de part i, una
vegada concedida, s'entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no
hi renunciï expressament.
2. La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi s'entendrà atorgada a la
persona o a l'entitat que l'hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran
d'obtenir novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa.
Art. 9. Ingrés de la taxa
1. Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització, el pagament de la quota
s'efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés que inclourà la que assenyala
l'article 6.1a) i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la concessió o successió
referida (article 6.1.b), i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu
ingrés en els terminis que assenyala el reglament general de recaptació.
2. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que
assenyala l'article 6.1.b) s'ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de
recaptació d'aquesta mena de liquidacions.
Art. 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 191 a 206 de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el disset d'octubre de mil nou-cents vuitanta-nou entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província i serà aplicable a
partir del dia u de gener de mil nou-cents noranta-nou. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. Aquesta
ordenança, que consta de deu articles, ha estat aprovada per l'ajuntament en sessió
celebrada a la Garriga el 7 de novembre de 1989.
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Taxa per a llicència d'autotàxis i altres vehicles de lloguer
(Ordenança municipal núm. T05)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aqeust text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis,
que es regirà per la present ordenança.
Art. 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa
referència el Reglament aprovat pel Reial decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a
continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament,
d'acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi
de tipus voluntari o per imposició legal.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.
Art. 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària següent:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé
sigui ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.
Art. 4. Sol·licitud llicències
Per a la prestació del servei públic s'haurà de comptar amb l'oportuna llicència municipal.
La sol·licitud de llicència es formularà per l'interessat mitjançant acreditació de les
condicions personals i professionals de sol·licitant, la marca i model del vehicle, i en el seu
cas, la seva homologació i grup per al qual es sol·licita ( aquest últim requisit només en el
supòsit d'ampliar-se les modalitats).
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'Ajuntament adjudicador publicarà la llista
en el Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte de què els interessats i les Associacions
professionals d'empresaris i treballadors puguin al·legar allò que considerin procedent en
defensa dels seus drets, en el termini de quinze dies.
Si de cas la llicència es realitza mitjançant concurs, el procediment es sotmetrà a les normes
de contractació local.
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Art. 5. Efectes de mèrit en el concurs
Apart de les normes que conté el Reglament de 16-3-79, per a la convocatòria i adjudicació
de les llicències, l'Ajuntament considerarà a efectes de mèrit en el concurs:
a) El coneixement de la xarxa viària del municipi.
b) Domini parlat i escrit del major nombre de llengües o idiomes.
c) Criteris de contingut fonamentalment social.
Art. 6. Lloc de centralització dels serveis
1. L'Ajuntament determinarà el lloc per a la parada centralitzadora o parades dels taxis,
dins de la jurisdicció territorial, i procurarà que sigui un dels punts més cèntrics del casc
antic. La reserva de zona serà gratuïta, i seran a càrrec dels titulars de les llicències les
instal·lacions adients al cas ( telèfon, proveïment d'aigua, electricitat, etc...).
2. Hi haurà un servei permanent d'informació al públic, ja sigui en la mateixa parada
centralitzadora o mitjançant un tauler que reuneixi les condicions de seguretat i idoneïtat
adequades, on hi constin els números telefònics i adreces dels propietaris dels vehicles
en servei, ensems que els respectius horaris.
Art. 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa
del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències
Expedició Llicència de la classe B: ................................................................. 482,32 euros
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències
a) Transmissió de llicències de la classe B: .................................................... 321,61 euros
b) Substitució de vehicles.
Per cada llicència de la classe B "Auto-Turismes" ........................................... 96,49 euros
Art. 8. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Art. 9. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les
lletres a), b) i c) de l'article segon, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o
expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la
substitució del vehicle.
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2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de
llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment en què s'iniciï aquella prestació i
s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeixi quan aquests es
sol·liciten.
Art. 10. Declaració en ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin
realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés
directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert a la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Art. 11. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 191 a 206 de la Llei
general tributària.
Art. 12. Administració i cobrament
Les quotes liquidades i no abonades dins del període voluntari, es faran efectives per la via
de constrenyiment, d'acord amb les normes del Reglament General de Recaptació.
Les liquidacions es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos
als articles 109-112 de la Llei General Tributària
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, que consta de dotze articles, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 27 d’octubre de 2010, entrarà
en vigor el mateix dia de la seva publicació a partir del dia u de gener de 1990. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva
derogació expressa.
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Ordenança reguladora de la taxa per llicències
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
(Ordenança municipal núm. T06)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb
el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica)
l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o
denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme.
Art. 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa, i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar,
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les
ordenances municipals, conforme al que preveu l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del TRLU
Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o,
si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o
instal·lacions, o s'executin les obres.
2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.
Art. 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.
Art. 5. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la
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modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació,
reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la
construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera
provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització
d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions
similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions
similars, La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis i la col·locació d’antenes o
dispositius de comunicacions.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre
béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o
parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal,
simple o complexa, o la formalització d’operacions jurídiques que comporten un
increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística
anterior.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o
d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la
superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície
afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del paisatge.
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon
a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
Art. 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota
tributària se'n despendrà d'aplicar les quotes que hi figuren consignades en la següent
relació tarifaria:
Epígraf 1. Taxes generades pel dret d’informació urbanística
1.1. Expedició certificats de règim urbanístic................................................
1.2. Expedició i reproducció de plànols color PGOUM...............................
1.3. Llicències parcel·lació ...........................................................................
1.4. Llicències de divisió horitzontal..............................................................
1.5. Expedició proposta-informe adequació habitatge
pel reagrupament familiar ....................................................................

64,40 euros
27,00 euros
92,80 euros
92,80 euros
36,00 euros

Epígraf 2. Taxes relatives a les fases del planejament urbanístic
2.1. Tramitació i/o aprovació de plans parcials o plans especials .............. 206,20 euros
2.2. Tramitació i/o aprovació d’estudis de detall ........................................ 154,65 euros
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Epígraf 3. Taxes corresponents a les fases d’execució del planejament urbanístic
3.1. Tramitació de projectes de reparcel·lació ........................................... 193,30 euros
3.2. Constitució de juntes de compensació ................................................ 193,30 euros
3.3. Tramitació de projectes d’urbanització ................................................ 193,30 euros
Epígraf 4. Taxes relatives a la fase d’edificació
Tramitació de llicències d’obres:
4.1.Obres subjectes a llicència......................................................................128,90euros
4.2. Tramitació de comunicacions de primera ocupació o utilització dels edificis:
a) Expedició comunicació d’ocupació habitatge .......................................
58,00 euros
b) Expedició comunicació ocupació per local comercial ........................... 116,10 euros
c) Expedició comunicació ocupació per local industrial .............................. 221,19 euros
d) Assabentats d’obres o comunicacions prèvies......................................... 92,80 euros
4.3. En cas de denegació de la llicència o declaració de caducitat, les quotes que s’hauran
de liquidar seran les assenyalades en els punts anteriors.
Epígraf 5. Taxes relatives a la tala d’arbres en via pública
Espècie
Acer negundo
Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Cupressocyparis leylandii
Cupressus sempervirens
Ginkgo biloba
Juglans regia
Ligustrum lucidum
"Ligustrum
lucidum"
"Variegatum""
Liquidambar styraciflua
Magnolia grandiflora
Melia azedarach
Morus albaco
Olea europea
Phoenix dactykufera
Pinus halepensis
Pinus pinea
Platanus hispanica
Populus alba
Populus alba "Pyramidalis"
Populus nigra “Italica”
Prunus cerasifera "Pisardii"
Prunus dulcis
Quercus ilex
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica
Tilia platyphyllos
Ulmus resista “sapporo gold”
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Cost
total (€)
134,00
163,00
264,00
120,00
263,00
257,00
340,00
288,00
142,00
164,00
191,00
317,00
725,00
170,00
147,00
64,00
64,00
331,00
342,00
122,00
134,00
124,00
106,00
359,00
257,00
321,00
284,00
278,00
130,00
177,00
236,00
125,00
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2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència,
les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s'assenyalen en el
número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
3. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans
de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al
contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
4. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació a
posteriori en els casos d’assabentats d’obres o comunicació prèvia en locals comercials , la
quota tributària serà la que s’estableix en l’epígraf 4.
Es consideren assabentats d’obres aquelles que es realitzen en interiors d’habitatges, i no
en locals ni en edificis catalogats, ni tampoc en zones on hi hagi suspensió de llicències.
Són obres interiors que no suposen canvis en les obertures, parets, pilars i forjats, ni en
l’estructura ni en la distribució interior de l’edifici, com són les obres de reforma de cuines,
sense modificar envans; les reformes de bany, sense modificar envans; la substitució de
paviment, enguixar o arrebossar parets interiors i/o sostres fins a 3m d’alçada, la reparació o
renovació de la impermeabilització dels terrats; la instal·lació d’aigua, gas, electricitat i
similars, que no afectin a elements estructurals.”
En aplicació de la Llei 2/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del
comerç i determinants serveis, de la Llei 14/2003, de 27 de setembre, de recolzament a
emprenedors i la seva internacionalització i de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de
garantia de la unitat de mercat, els locals comercials de menys de 750 m2 de venta al públic
i inclosos dins un dels annexos de les mateixes lleis poden iniciar les obres i instal·lacions
en el mateix presentant una declaració responsable o comunicació prèvia.
Art. 7. Avals
1. Avals per urbanització
•
•
•

Execució completa de la urbanització (pavimentació i tots els serveis urbans):
153,15 €/m2.
Execució de paviment voravia (col·locació de panot): 33,39 €/m2.
Execució de formació de voravia (formigó i panot): 69,43 €/m2.

2. Avals per a obres per garantir la reparació dels desperfectes a la via pública, tant en la
superfície dels paviments com per la connexió a les xarxes de serveis. Són d’aplicació
per a totes les obres subjectes a llicència a realitzar que afectin a la via pública i puguin
ocasionar desperfectes.
Per obres subjectes a llicència: 550 euros
3. Pels projectes que s’executin en vials en que resti per executar la voravia, l’aval s’haurà
d’incrementar amb el valor de l’execució d’aquesta.
4. El retorn de la garantia es realitzarà prèvia sol·licitud de l’interessat i previ informe
favorable dels serveis tècnics municipals, un cop transcorregut el termini de 6 mesos de
la finalització de l’obra. En cas que l’obra no hagi afectat la via pública, el retorn de la
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garantia es podrà anticipar al moment de la finalització de la mateixa, previ informe
tècnic favorable.
5. Si les obres d’urbanització no estan garantides per l’afectació real de les parcel·les
resultants de la reparcel·lació, l’interessat prestarà fiança per a garantir l’execució
simultània de les obres d’urbanització que li corresponguin i les d’edificació amb un
mínim del 30,00 % del pressupost d’aquelles.
6. Els avals per reposició d’obres i d’infraestructures que afectin a companyies
subministradores (electricitat, gas, etc.) es vehicularan a través de convenis específics
en funció de la facturació anual.
Art. 8. Exempcions i bonificacions
1. S’atorgarà una subvenció equivalent al 100% de l’import de la taxa a favor de projectes
d’obres que es facin en finques catalogades com a Patrimoni Arquitectònic en el Pla
Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i
Paisatgístic del municipi de la Garriga, en les categories de Bé Cultural d’Interès
Nacional, Bé Cultural d’Interès Local, Bé de Protecció Urbanística i Bé d’Interès
Documental –sempre que, en aquest darrer cas, es mantingui l’edifici objecte de
catalogació sense fer ús de la possibilitat d’enderrocar-lo. També es preveu la
bonificació del 100% de la taxa a favor de projectes d’obres que incloguin actuacions de
conservació , consolidació i restauració del Patrimoni Arquitectònic protegit amb la
categoria d’Element.
Per raons d’eficàcia i eficiència el ple de l’Ajuntament delega la resolució d’aquestes
bonificacions en la Junta de Govern.
Si una finca no estigués inclosa al catàleg vigent però figurés en un projecte de revisió
del catàleg o tingués incoat expedient individual de declaració de bé d’interès cultural,
podrà ser atorgada la bonificació per acord del Ple.
2. S’atorgarà una subvenció equivalent al 90% de l’import de la taxa per a obres de
conservació, consolidació i restauració de façanes en edificis d’una antiguitat superior a
deus anys, a tot el municipi.
Per raons d’eficàcia i eficiència el ple de l’Ajuntament delega la resolució d’aquestes
bonificacions en la Junta de Govern.
3. Les bonificacions assenyalades en els punts 1 i 2 d’aquest precepte s’atorgaran d’ofici,
previ informe emès pels Serveis Tècnics de la Corporació, i afectaran únicament a la
part de pressupost de l’actuació referida a l’element catalogat o a la façana.
Art. 9. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat
municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ
d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.
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3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no,
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.
5. En el cas de prestació de serveis d’informació urbanística la taxa s’acreditarà en el
moment de sol·licitud de la informació o consulta urbanística.
Art. 10. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic
competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la
formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departament, dels materials que s'han d'utilitzar i, en
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin
comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte
caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el
reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació
dels edificis i les construccions, s’acompanyarà certificació del facultatiu director que
acrediti la data del finiment de les obres i de fet que aquests s’han efectuat d’acord amb
el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que
l’edificació està en condicions de ser utilitzada. Es prendrà com a cost real i efectiu dels
edificis i les construccions el declarat davant de l’ajuntament pel subjecte passiu un cop
finalitzades les obres o el comprovat pel propi ajuntament, tal i com estableix
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i
les construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades
les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament,
tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres.
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Art. 11. Règim de declaració i d’ingrés
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 9.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de
constituir a la tresoreria municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o
de realitzar la comunicació prèvia.
2. Una vegada concloses les obres ,les instal·lacions o les construccions a que donen lloc
a l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis
municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions o de l’activitat
urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la
liquidació que correspongui.
3. La liquidació es notificarà al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes
fixats a l’article 62.2 de la llei general tributària.
Art. 12. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i
l’ordenança general.
Art. 13. Pròrroga
Les llicències que no s’hagin finalitzat dins del període establert, s’hauran de sotmetre a una
pròrroga i abonar la totalitat de l’import de la taxa previst a l’article 6.
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.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 25 d’octubre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de
desembre de 2017, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxa del cementiri municipal
(Ordenança municipal núm. T07)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l’esmentat text refós.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com
són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de
sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de
làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al
descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de
part.
Art. 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Art. 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la llei general tributària.
Art. 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció
es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada
per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.
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Art. 6. Execució d’obres i treballs dins del recinte del Cementiri
1. El concessionari tindrà l’exclusivitat en l’execució dels treballs a realitzar dintre del
recinte del cementiri.
2. Les obres que realitzi el concessionari dintre del recinte del cementiri es valoraran
d’acord amb els Quadres de Preus editats per l’Institut Tecnològig de la Construcció de
Catalunya de l’any 1998 incrementats un 50% en raò de tractar-se d’unitats de poca
entitat, i els que figuren en el projecte reformat aprovat per l’Ajuntament.
Art. 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris
1. Sepultures (nínxols ) .......................................................................................
2. Columbaris .....................................................................................................

1.186,40 €
569,84 €

Epígraf segon. Assignació de terrenys per a mausoleus i panteons
1. Panteons per metre quadrat de terreny ..........................................................
961,95 €
2. Unitat de cripta formada per tres nínxols ........................................................ 3.559,19 €
3. Construcció de tomba castellana de tres unitats d’enterrament ..................... 3.128,26 €
4. Unitat de tomba castellana de l’agrupació A1-001 al A1-008 totalment construïda i amb la
parcel·la de terreny inclosa ............................................................................ 11.785,74 €
5. Parcel·la de terreny de 9 m2 per a construcció de tomba castellana de l’agrupació
Al-001 al Al-008 .............................................................................................. 8.657,49 €
Epígraf tercer. Registre de permutes i transmissions
1. Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es concedeixi, de sepultures o
nínxols dins del cementiri ....................................................................................
6,42 €
2. Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a
perpetuïtat de tota mena de sepultures o nínxols, a títol d'herència entre pares, cònjuges i
fills ......................................................................................................................... 6,42 €
3. Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota mena
de sepultures o nínxols ......................................................................................... 6,42 €
Epígraf quart. Inhumacions de cadàvers i de restes
1. En mausoleu o panteó .......................................................................................... 93,85 €
2. En sepultures o nínxols ........................................................................................ 75,08 €
3. Inhumació de cendres .......................................................................................... 75,08 €
Quan es tracti de la inhumació de fetus del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es
pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.

Pàgina 169 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al
columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura
quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la
sepultura desocupada revertirà al seu favor.
Epígraf cinquè. Exhumacions de cadàvers i de restes
1. De panteons i tombes ..................................................................................... 64,13 €
2. De columbaris i criptes .................................................................................... 25,66 €
3. De nínxols ....................................................................................................... 12,83 €
Epígraf sisè. Trasllats de cadavers, cendres i restes
1. Trasllats de cadàvers, cendres i restes .................................................................. 32,07 €
Epígraf setè. Conservació i neteja
1. Per retirada de terra i de runes, amb motiu de la neteja de sepultures en panteons a
perpetuïtat,sol·licitada pel seu concessionari ............................................................ 32,07 €
2. Per la realització de reparacions d'urgència o de treballs de conservació i neteja, bé a
instància de part bé d'ofici, quan, requerit per això, el particular no atengués el requeriment
en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats, s'exigirà per
cada operari i hora ..................................................................................................... 16,04 €
3. Per la realització de la conservació i neteja ordinària amb caràcter anual:
3.1. Per cada nínxol ..........................................................................................
3.2. Per cada columbari .....................................................................................
3.3. Per cada panteó .......................................................................................
3.4. Per cada panteó cobert .............................................................................

20,00 €
9,00 €
115,00 €
125,00 €

Epígraf vuitè
A partir de l’any 2001, tots els preus dels epígrafs anteriors, augmentaran en funció de l’IPC
corresponent, i s’aprovaran per la Junta de Govern Local.
Art. 8. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan
aquests es sol·liciten.
Art. 9. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud
de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i la
memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
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2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una
vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals
en la forma i els terminis que assenyala la llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.
Art. 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 191 a 206 de la llei
general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el disset d'octubre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia u de
gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança que consta de nou articles ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
ordinària celebrada a la Garriga, el 7 de novembre de 1989
Modificada el dia 7 d’abril de 1992
Modificada el dia 8 de novembre de 1994
Modificada el dia 21 de maig de 1998
Modificada el dia 9 de novembre de 1999
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000.
Modificada el dia 26 d’octubre de 2000.
Modificada el dia 13 de novembre de 2001.
Modificació Ajuntament Ple Acord 14. Data: 02.11.2004
Publicació Anunci (BOP núm. 265, pàgina 38, data 04.11.2004)
Publicació Anunci (Diari Avui, pàgina 45, data 04.11.2004)
Publicació Edicte (BOP núm. 306, annex II, pàgines 50-51, data 22.12.2004)
Modificació Ajuntament Ple Acord 7. Data: 20.11.2013
Publicació Anunci BOPB Data: 22.11.2013.CVE-Núm. de registre: 022013028976
Publicació Anunci Diari Ara Data: 22 .11.2013. Pàgina 26
Publicació Edicte BOPB Data: 31.12.2013.CVE-Núm. de registre: 022013032889
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
(Ordenança municipal núm. T08)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol,
de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida,
transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de
residus domèstics
Art. 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense
edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a
usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles, acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus
procedents de neteja de vies públiques; zones verdes; àrees recreatives i platges;
animals domèstics morts i vehicles abandonats.
Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en
places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o
d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
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Art. 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques o 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.
Art. 5. Beneficis fiscals (Exempcions i bonificacions)

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents que, per la seva situació personal, puguin

estar sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent risc d’exclusió
social. La seva situació haurà de ser valorada i certificada pels Serveis Socials.

2. Gaudiran d'exempció, les persones majors de 65 anys o persones amb un certificat de

disminució igual o superior al 65% quan el conjunt de la renda personal dels membres
de la unitat familiar sigui inferior al salari mínim interprofessional.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

•

Justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de l’última declaració de l’IRPF o
justificant de la no declaració corresponent a les persones que formen dita unitat). Per
concedir l'exempció es tindrà en compte la suma de tots els ingressos de la unitat
familiar, la qual es dividirà pel número de persones que la integren.

•

Certificat de convivència.

•

Aquelles persones que al·leguin la discapacitat caldrà que n'acompanyin el certificat
acreditatiu.

Per gaudir de les exempcions caldrà presentar la sol·licitud abans de l'1 de febrer de l’any
de vigència de l’ordenança, davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Les exempcions només s'aplicaran en l'habitatge habitual (aquell que figura com a domicili
habitual del sol·licitant en el padró municipal d'habitants).
Si es concedís l’exempció els seus efectes es mantindran mentre s’acompleixin els requisits
fixats als apartats anteriors.
Si es deixen d’acomplir els requisits de forma que resulti improcedent l’exempció, els
subjectes passius vindran obligats a comunica-ho a l’Ajuntament a efectes que es pugui
liquidar la taxa, sense perjudici de que l’Ajuntament pugui demanar als beneficiaris la
justificació del compliment dels requisits exigits.
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Art. 6. Quota tributària
Epígraf 1. Habitatge familiar
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Habitatges
Per cada habitatge .............................................................................................. 138,93 euros
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar
Epígraf 2. Taxa recollida selectiva
2.1. Prestació del servei comarcal de recollida selectiva ......................... 5,40 euros /rebut
2.2. Prestació del servei comarcal de deixalleria....................................... 10,66 euros/ rebut
2.3. Quota comarcal ................................................................................. 6,39 euros€/rebut
3. S'aplicarà una reducció de la taxa per la prestació del servei en habitatges, en els casos
següents:
3.1. Reducció del 50% de la taxa pels majors de 65 anys o amb un certificat de disminució
igual o superior al 65% quan el conjunt de la renda personal dels membres de la unitat
familiar sigui inferior al doble del salari mínim interprofessional.
3.2. Reducció del 50% de la taxa pels vidus i vídues pensionistes quan el conjunt de la
renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al doble del salari mínim
interprofessional.
3.3. Reducció del 50% de la taxa per les famílies monoparentals quan el conjunt de la renda
personal dels membres de la unitat familiar, sigui inferior al doble del salari mínim
interprofessional.
3.4. Reducció del 25% de la taxa pels titulars de família nombrosa, quan el conjunt de la
renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al doble del salari mínim
interprofessional.
Per gaudir de les reduccions esmentades als punts anteriors d’aquest article, caldrà
presentar les sol·licituds abans de l'1 de febrer de l’any de vigència de l’ordenança, davant
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
A les sol·licituds caldrà adjuntar-hi la següent documentació:
a) En tots els casos, justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de l’última
declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que
formen dita unitat). Per calcular la reducció es tindrà en compte la suma de tots els
ingressos de la unitat familiar, la qual es dividirà pel número de persones que la
integren.
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b) En tots els casos, certificat de convivència.
c) Aquelles persones que al·leguin la discapacitat caldrà que n'acompanyin el certificat
acreditatiu.
d) Les persones vídues, els titulars de família nombrosa i els titulars de famílies
monoparentals, caldrà que n'acreditin la condició.
Per les reduccions aplicables al apartats 3.1, 3.2 i 3.3 i 3.4 els seus efectes es mantindran
mentre s’acompleixin els requisits fixats als apartats anteriors.
Si es deixen d’acomplir els requisits de forma que resulti improcedent la reducció, els
subjectes passius vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament a efectes que es pugui
liquidar la taxa, sense perjudici de que l’Ajuntament pugui demanar als beneficiaris la
justificació del compliment dels requisits exigits.
3.5. Reducció del 10% o del 20% de la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries a
totes aquelles unitats tributàries dels habitatges que hagin utilitzat la deixalleria durant
l’exercici anterior i acreditin l’obtenció de 10 o 20 punts, respectivament.
El tipus de reducció vindrà condicionada per la suma de punts obtinguts d’acord amb el
quadre següent:
Tipus

Descripció

Ferralla
Poda
Runa
Voluminosos

Puntuació per data de
lliurament
5
5
5
5

Tipus
Fusta
Vidre pla

Puntuació per unitat
2
1

Vidre especial
Oli vegetal
Oli mineral
Ampolles de cava
Pantalles
Petit electrodomèstic

1
2
3
0,5
3
2

Descripció
Mobles de fusta
Finestres, vidre
transparent
Vidre laminat, etc.

Línea Blanca
Neveres i aire
condicionat
Fluorescents i bombetes
Pneumàtics
Porexpan
Bateries
REPQ

5
5
0,5
1
1
3
1

Condicions

Somiers
Restes de jardí
Restes d’obra
Mobles que no són de
fusta, sofàs

Condicions

Mínim pot 1.000 ml
Mínim de 750 ml
De TV i ordinadors
Torres de l’ordinador,
bateries petites de
càmeres de fotografiar,
torradora, exprimidors,
liquadors, microones, etc.
Electrodomèstics grans
Sistema de refrigeració
Florescents
Porexpan net
Bateries de cotxe
Residus Especials en
Poca Quantitat: pintures,
dissolvents, fangs,
aerosols (esprais), draps
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bruts (“caps”), greixos,
àcids, bases, dissolucions
metàl·liques procedents
del tractament de
superfícies, solucions
infeccioses, reactius,
medicaments caducats,
coles, vernissos, aigües
de cabina, filtres d’oli,
anticongelants,
radiografies.

Per a obtenir el 10% de reducció, a més d’acreditar 10 punts amb les condicions anteriors,
també cal aportar com a mínim 3 tipologies diferents de residus durant l’any.
Per a obtenir el 20% de reducció, a més d’acreditar 20 punts amb les condicions anteriors,
també cal aportar com a mínim 6 tipologies diferents de residus durant l’any.
El període d’acreditació d’ús de la deixalleria serà de gener a desembre.
Per obtenir la targeta amb codi de barres cal sol·licitar-la a l’OAC de l’Ajuntament amb la
següent documentació: el DNI i l`últim rebut de la taxa d’escombraries.
La
puntuació
acumulada
durant
www.lagarriga.cat/mediambient.

l’any

es

pot

consultar

a

la

web

Cada targeta té un codi que identifica un habitatge concret, per tant, qualsevol canvi
d’habitatge ha d’implicar una renovació de la targeta a l’ajuntament si no es vol perdre la
tarifa amb reducció.
Les reduccions només s'aplicaran en l'habitatge habitual (aquell que figura com a domicili
habitual del sol·licitant en el padró municipal d'habitants).
Les reduccions no seran acumulables, en el supòsit de concorre més d'una reducció,
s'aplicarà la més beneficiosa
Art. 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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Art. 8. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota
que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi
produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï
l’ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels
residus comercials
Art. 9. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en
matèria de residus-, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la
prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les
indústries
c) La prestació del servei comarcal de recollida selectiva i trasllat fins a la
deixalleria i abocament a la deixalleria.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l'activitat pròpia del comerç, al detall i a l'engròs, dels serveis de restauració i bars, de
les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.b) de l’ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la
gestió dels residus comercials, no es liquidarà ala taxa per gestió dels residus domèstics
generats per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
Art. 10. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a
l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
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a) Sol·licitin la prestació del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus
diferent del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat
amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de
l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita
entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del l’1 de febrer
de cada any.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i
industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte
passiu de la taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau,
les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Art. 11. Responsables i successors
1. Son responsables tributaris les persones físiques o 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 tributària 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.
Art. 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la superfície útil del local (o en el seu
defecte, la superfícies del local).
2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
GRUP 0
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a) Magatzems i trasters superiors a 50 metres quadrats d’ús particular o sense
activitat............................................................................................................... 138,93 euros
b) Locals comercials o industrials sense activitat.............................................. 110,00 euros
GRUP

Fins a 50m2
(euros)

De 51 a 100
m2 (euros)

De 101 a 200
m2 (euros)

De 201 a 500
m2 (euros)

189,70
237,13
331,98
326,21
466,01

237,13
331,98
466,01
456,11
651,59

284,56
426,83
600,04
586,02
837,17

331,98
521,69
734,07
715,93
1.022,75

1
2
3
4.1
4.2

De 501 a
1000 m2
(euros)
379,41
616,54
868,10
845,83
1.208,33

Més de 1000
m2 (euros)
426,83
711,39
1.002,13
975,74
1.393,91

Grup 5. Allotjaments
Categoria

menys de 20 places (euros)

De 5-4 estrelles
De 3-2 estrelles
D’1 estrella i resta

955,74
530,97
265,48

De 20 a 50 places
(euros)
1.486,70
743,35
424,77

Més de 50 places
(euros)
2.654,83
1.061,93
637,16

3. Amb vista a la liquidació de la taxa reguladora en aquest apartat, s’estableixen els grups
d’activitats següents:
Activitats Grup 0
Magatzems i trasters comercials superiors a 50 metres quadrats sense activitat
Locals comercials o industrials sense activitat
Activitats Grup 1
Oficines
Activitats Grup 2
Comerç no alimentari
Tallers
Activitats grup 3
Comerç alimentari
Activitats grup 4.1
Bars
Activitats grup 4.2
Restaurants
Les activitats s’integraran en el grup que els correspongui, independentment que estiguin o
no obligats o estiguin o no donades d’alta en altres tributs.
3. Taxa recollida selectiva
3.1. Prestació del servei comarcal de recollida selectiva ............................. 5,40 euros /rebut
3.2. Prestació del servei comarcal de deixalleria........................................ 10,66 euros/rebut
3.3. Quota comarcal.................................................................................... 6,39 euros /rebut
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Art.13 Bonificació
Es contempla una bonificació per a tots aquells titular per l’obertura de noves activitats
econòmiques (durant el primer any d’activitat) del:
Bonificació 50% sobre la taxa per aquelles activitats catalogades com a microempreses
Bonificació del 30% sobre la taxa aquelles activitats catalogades com a petites empreses
Art. 14 Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Art. 15. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida, transport i tractament de residus comercials vindrà obligat a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
Per exercicis següents, en tant no hagi comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el
període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31.12. de l’any anterior com a subjectes passius de la taxa per recollida,
tractament i eliminació de residus, i no acreditin la contractació del servei d’eliminació
amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la
taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.
Art. 16. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.

Art. 17. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, els facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions
respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de
desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Publicacions de l’última modificació.
Acord inicial. Ajuntament Ple. Acord 4. Data: 26.10.2016
Publicació Anunci. BOPB. 28.10.2016. CVE. Número registre: 022016018789
Publicació Anunci. Diari Ara. 28.10.2016
Publicació Edicte. BOPB. 29.12.2016. CVE. Número registre: 022016022757

Pàgina 183 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Taxa per a la recollida d’objectes i la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament en la via pública
(Ordenança municipal núm. T09)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública, que es regirà per la present Ordenança.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La prestació del servei de retirada d’objectes, així com de la retirada de vehicles, quan
els seus conductors no ho fan i concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per
l’interessat.
Art. 3. Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la
infracció comesa.
Article 4. Quotes Tributàries
La quota tributària s'acredita amb una quantitat fixa, d’acord amb la següent tarifa:
4.1. Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal:
Tipus

Laborables

Nocturns i festius

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes , i turismes

84,70 €

131,89 €

Furgonetes i tot terreny
Camions de 3.500 kg (6 euros per cada tona superior a 3.500 kg)

136,73 €
136,73 €

205,70 €
205,70 €

S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 20:00 h. fins a les 8:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 8:00h. del dissabte a les 20:00 h. del diumenge

4.2. Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada:
S’entén com a tal quan les rodes davanteres o darreres del vehicle infractor hagin estat
aixecades del terra, i el propietari o conductor del vehicle sol·liciti el desenganxament, el que
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es farà sempre que s’hagi satisfet la tarifa indicada a continuació, o quan l’objecte hagi estat
aixecat del terra.
Aquesta Tarifa també s’aplicarà en cas d’immobilització de vehicles per procediment
mecànic.
Tipus

Laborables

Nocturns i festius

61,71 €

61,71 €

Furgonetes i tot terreny

61,71 €

61,71 €

Camions de 3.500 kg (6 euros per cada tona superior a 3.500 kg)

61,71 €

61,71 €

Turismes i motocicletes

S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 20:00 h. fins a les 8:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 8:00h. del dissabte a les 20:00 h. del diumenge

4.3. Dipòsit de vehicles:
Per cada dia d’estada o fracció que excedeixi del dia de retirada la quota serà de 6,35
euros/dia (a comptar des de les 3 hores de retirada).
4.4. Dipòsit municipal
Serveis de recollida, trasllat i dipòsit de gènere procedent de venda no sedentària
sense llicència
4.4.1. Pel Servei d’Intervenció de Mercaderies
Pels serveis d’intervenció cautelar de mercaderies,inclòs el trasllat i comprovació pertinent
de les mateixes per cada una…………................………….....................................38,00 euros
4.4.2. Per dipòsit i custòdia de mercaderies ( a partir de les 8 hores de la retirada)
Les primeres 48 hores o fracció ………………..................…………........................ 6,70 euros
A partir de 48 hores del dipòsit, per cada mes o fracció....................................... 11,80 euros
Recuperació del gènere intervingut
Únicament es pot recuperar el material intervingut que no sigui fungible. Si es tracta
d’aliments o béns fungibles, l’Ajuntament els destruirà o els hi donarà la destinació que sigui
adient. En la resta de gènere intervingut un cop transcorregut el termini d’un mes si el
propietari no ha retirat el gènere, aquest es considerarà abandonat, i l’Ajuntament podrà
procedir a la seva destrucció o lliurament a institucions benèfiques.
Art. 5. Normes de gestió i recaptació
1. La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
2. L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports
recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es
liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'ajuntament.

Art. 6. Infraccions i sancions

Pàgina 187 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 25 d’octubre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de
desembre de 2011, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Modificació. Ajuntament Ple. Acord 14. Data 17.10.2012
Publicació Anunci. BOPB. 24.10.2012. CVE. Núm. de registre: 022012023987
Publicació Anunci. Diari El PuntAvui. 24.10.2012. Pàgina 26
Publicació Edicte. BOPB. 19.12.2012. CVE. Núm. de registre: 022012028809
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Taxa per expedició de documents administratius
(Ordenança municipal núm. T10)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització
de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança
Art. 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d'expedients què entengui l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis
o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Art. 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en l'interès de
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Art. 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la llei general tributària.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Art. 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1a. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2a. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Art. 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que
conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50
per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
Art. 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
7.01. Expedició duplicats prèvia comprovació administrativa i tècnica............. 36,85 euros
7.02. Expedició fotocòpies (tarja 500 còpies) .................................................. 14,10 euros
7.03. Fotocòpies (per unitat) ............................................................................ 0,15 euros
7.04. Fotocòpia mida A3 (per unitat) ................................................................ 0,30 euros
7.05. Estadístiques padró habitants.................................................................. 3,30 euros
7.06. Certificats d’empadronament (padrons anteriors al vigent) .................. 10,80 euros
7.07. Certificats d’empadronament i similars ................................................... 2,15 euros
7.08. Certificació de documents, d’acords municipals i certificats de béns ..... 3,25 euros
7.09. Taxes per participar procés selectiu
7.09.1.General........................................................................................ 13,00 euros
7.09.2. Persones que acreditin estar en situació d’atur........................... 6,50 euros
7.10. Expedició informe tècnic per accident de trànsit .................................... 36,85 euros
7.11. Expedició informe tècnic accident de trànsit més croquis descriptiu...... 58,55 euros
7.12. Expedició d’informes o certificacions policials a instància de part.......... 10,80 euros
7.13. Certificats tècnics.................................................................................... 36,85 euros
7.14. Expedició permís arma (Tipus B) ........................................................... 10,80 euros
7.15. Compulsa de documents
7.15.1. Compulsa de documents per actes i expedients no oficials i oficials per altres
administracions (per full) . .......................................................... 1,00 euros
7.15.2. Documentació exigida per participar en altres processos de licitació per
l’Ajuntament (per full)................................................................. 0,50 euros
7.16. Casaments civils. Ús de la Sala de Plens o Can Raspall ...................... 92,80 euros
7.17. Unions de fet. Certificacions .................................................................. 10,30 euros
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Art. 8. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en
la tarifa d'aquesta taxa.
Art. 9. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Art. 10. Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal
adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests
mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa. El
segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 71 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no
arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si
no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el
termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat
aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà
arxivada.
4. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici
de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si
prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
Art. 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 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
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moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a
16 de desembre de 2015, començarà a regir el dia primer de l’any 2016 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació.
Acord inicial. Ajuntament Ple. Acord 5. Data: 28.10.2015
Publicació Anunci. BOPB. 05.11.2015. CVE. Núm. De registre: 022015024245
Publicació Anunci. Diari Ara. 05.11.2015
Acord definitiu. Ajuntament Ple. Acord 9. Data: 16.16.2015
Publicació Edicte. BOPB. 31.12.2015. CVE. Núm. De registre: 022015028183
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Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques
(Ordenança municipal T11)
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Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de la Garriga s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord
amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
conferides als ajuntaments per l’article 84, 84bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb
incidència ambiental, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc,
per la resta de normativa general o sectorial i per les ordenances municipals que
confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per al control previ i posterior de
les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
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.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
2. No obstant això, l’Ajuntament podrà atorgar una subvenció en les taxes per expedició de
llicències i permisos a aquells subjectes passius que s’emmarquin en algun dels
següents supòsits:
a) Per l’inici d’una activitat que serveixi per a l’autoocupació, s’atorgarà una
subvenció del 75% de la quota tributària
b) Per l’inici d’una nova activitat que ocupi tres treballadors o més a jornada
completa i amb contracte fix, s’atorgarà una subvenció del 75% de la quota
tributària.
c) Per l’inici d’una activitat pel titular de la qual sigui menor de 30 anys (Promoció
ocupació juvenil), s’atorgarà una subvenció del 90% de la quota tributària.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Tarifes

Euros

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.

98,13

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.

595,02

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals
tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial.

595,02

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la comunicació
ambiental.

-

5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals.

123,74

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb
incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500
m2, o de llur modificació substancial.

237,13

7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb
incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500
m2, o de llur modificació substancial.

237,13

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una superfície de fins a 500 m2.

288,68

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes
tancats amb una superfície de més de 500 m2.

288,68

10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret
112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives i a l'Ordenança Municipal:

249,68

10.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives:
Locals o recintes de fins a 500 m2.

-

Locals o recintes de més de 500 m2.

-

10.2. Modificació no substancial dels establiments.
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10.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en establiments
dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan sotmesos a requeriments
addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament).

129,91

10.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament.

89,98

10.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o d’activitats
recreatives de caràcter extraordinari.

89,98

10.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no permanents
desmuntables.

89,98

11. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de caràcter temporal.

89,98

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura d'establiments
de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

237,13

13. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

129,91

14. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal

406,15

15. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental
municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

193,39

16. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents desmuntables i
espectacles públics.

89,98

17. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics
municipals.

193,39

18. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

193,39

19. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control
el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament)

149,57

20. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials
amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental.

111,14

21. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim
de comunicació ambiental.

200,85

22. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la llicència o dels
efectes de la comunicació.

129,91

23. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents desmuntables.

100,93

24. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les activitats recreatives
de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol).

100,93

25. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial de la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives. 1

100,93

26. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques regulades
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.

288,68

27. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o posada en
funcionament establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada
en els apartats anteriors.

249,68

28. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats amb incidència
ambiental.

25,68

(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita competència de la
Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la llei 11/2009, de 6 de juliol.
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Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data
de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu
la formula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan
el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6,
sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 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
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de que porten causa.
Disposició final
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La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
tinguda el 25 d’octubre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de
desembre de 2017, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’animals perduts o abandonats i per
l’expedició de la llicència de tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
(Ordenança municipal núm. T12)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 2.1 i 2.3 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en
matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la
protecció dels animals; del Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció d’animals; i del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix la taxa de
recollida de gossos perduts o abandonats.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de recollida d’animals de
companyia, així com el manteniment d’aquests animals en condicions higièniques i benestar
adequades fins la recollida per part dels propietaris; i la tramitació de les llicències de
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Art. 3. Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris dels animals abandonats, que estan obligats a
pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la sanció que correspongui,
segons la infracció comesa.
Art. 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
1. Per recollida de cada animal durant els 5 dies posteriors a la seva recollida: 150,00
euros.
2. Per recollida de l’animal després dels 5 dies posteriors a la seva recollida: 230,00 euros
3. En el cas que transcorreguts els 20 dies post-notificació de la recollida de l’animal de
companyia identificat, el propietari que no hagi recollit l’animal, aquest es declararà
abandonat, fet que no eximeix al propietari d'abonar aquesta taxa. Paral·lelament,
aquesta persona podrà ser sancionada, en base a la normativa vigent per la infracció
greu d’abandonar un animal.
4. Expedició de la llicència de tinença i conducció d’un gos potencialment perillós: 50,00
euros
5. Renovació de la llicència de tinença i conducció d’un gos potencialment perillós (5
anys): 15,00 euros.
Art. 5. Normes de gestió i recaptació
1. La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
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2. L’ingrés de l'import de la taxa de recollida d’un animal perdut o abandonat es farà
prèviament a la recollida de l’animal al centre d’acollida d’animals de companyia i es farà
efectiu efectiu a la Policia Local de la Garriga contra el lliurament d'un comprovant que
expedeix l'Ajuntament amb el que podrà anar a recollir l’animal on estigui ubicat.
Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts amb aquest
objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.
En cap cas, el propietari d’un animal de companyia no haurà de fer efectiva la taxa si
l’animal no ha estat traslladat al centre d’acollida.
Les taxes previstes en aquesta ordenança es gestionaran pel règim d’autoliquidació.
Art. 6. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament són responsables de la defraudació
que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització
conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a
16 de desembre de 2015, començarà a regir el dia primer de l’any 2016 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Publicació de l’última modificació.
Acord inicial. Ajuntament Ple. Acord 5. Data: 28.10.2015
Publicació Anunci. BOPB. 05.11.2015. CVE. Núm. De registre: 022015024245
Publicació Anunci. Diari Ara. 05.11.2015
Acord definitiu. Ajuntament Ple. Acord 9. Data: 16.16.2015
Publicació Edicte. BOPB. 31.12.2015. CVE. Núm. De registre: 022015028183
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Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que
ocupen el domini públic local
(Ordenança municipal núm. T13)
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Art 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.ñ) i 20.3.s) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de
domini públic local, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per:
a) La instal·lació de portades, aparadors i vitrines
b) La instal·lació d’anuncis en terrenys de domini públic local
Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributari, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments
especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Art. 4. Responsables
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.
Art. 5. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
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Art. 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera
Epígraf 1. Portades
- Per cada m2 o fracció fins a 20 cm. que surti de la façana. A l’any
- Quan el sortint excedeixi de 20 cm. la tarifa tindrà un recàrrec del 50 per cent.
Epígraf 2. Aparadors
- Per cada m2 o fracció que ocupi. A l’any.
Epígraf 3.Vitrines
- Per cada m2 o fracció amb sortint o volada fins a 20 cm. A l’any
- Quan excedeixi de 20 cm. la tarifa tindrà un recàrrec del 50 per cent.

75,00 €
75,00 €
75,00 €

Tarifa segona. Anuncis que ocupin terrenys de domini públic local
Per trimestre, o fracció, i m²

18,75 €

Quan els anuncis es refereixin a activitats socials o benèficodocents, les tarifes es reduiran en
un 50 per cent.
Art. 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials establerts a
l’article 1.
3. Quan s’ha produït la instal·lació de portades, aparadors i vitrines o la instal·lació dels
anuncis referenciats a la tarifa segona de l’article anterior, sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per
empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès general que tributen
segons el previst a l’ordenança fiscal número T02.
Art. 8. Període impositiu
1. Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal dels aprofitaments especials s’estengui a varis exercicis, el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà
a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general.
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4. Quan no s’autoritzi el gaudiment dels aprofitaments especials o per causes no imputables
al subjecte passiu, no es puguin instal·lar les portades, aparadors i vitrines o els anuncis,
que originen l’acreditament d’aquesta taxa, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Art. 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació dels elements referits a
l’article 1 es produirà la corresponent liquidació per part de l’Ajuntament.
2. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa
s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
3. No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Art. 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament pel període d’un mes
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Art. 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Art. 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
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General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 2 de novembre de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de
desembre de 2004, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Taxa per la publicitat de ràdio Silenci, emissora municipal de la Garriga
(ordenança municipal núm. T14)
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Art. 1. Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 57 i 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació i utilització del
servei d’emissora radiofònica municipal, Ràdio Silenci, gestionat per l’Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació de la Garriga.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per a la contractació d’espais publicitaris
realitzats per les persones, físiques o jurídiques, que utilitzen l’emissora municipal Ràdio
Silenci, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais esmentats.
Art. 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques que es beneficiïn dels missatges publicitaris, considerant-ne com a tals beneficiaris
els industrials, els comerciants, els professionals, les empreses o les entitats del quals els
articles, els productes o les activitats es donen a conèixer mitjançant anuncis en l’emissora
municipal.
Tindran la consideració de substituts les empreses de publicitat, considerant-ne com a tals les
que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries mitjançant anuncis en
representació dels interessos dels beneficiaris.
No tindran aquesta consideració els treballadors que es limitin a la confecció o redacció dels
esmentats anuncis.
Art. 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la llei
general tributària.
Art. 5. Regulació del contingut de la publicitat
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En referència al contingut de la publicitat emesa per Ràdio Silenci, s’estarà el que estableix
la llei de l’audiovisual de Catalunya, de 24 de novembre de 2005, en el seu títol VI, articles
del 86 al 105, o la normativa que la substitueixi.
Art. 6. Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
Taxa d’enregistrament: 30€ (Inclou muntatge i veu i creativitat)
Taxa d’enregistrament modificació: 2€
Passis de les Falques publicitàries:
Duració de les falques publicitàries: 15” – 30”
núm. falques
2

3

4

1 cada hora

15 dies

30 €

36 €

42 €

60 €

1 mes

48 €

54 €

60 €

120 €

Duració de les falques publicitàries: 30” – 60”
núm. falques
2

3

4

1 cada hora

15 dies

54 €

72 €

84 €

110 €

1 mes

96 €

126 €

144 €

220 €

Patrocinis:
programa: 100€/mes
-Patrocinador del programa.
-Careta d’entrada i sortida del Patrocinador al inici i final del Programa.
-2 Falques de 30’’ entremig del programa, sense exclusivitat.
-Falca de 20’’ amb la promoció del programa que es radiarà tres vegades al dia.
Bonificacions:
- Contracte de 3 a 6 mesos: 10% descompte
- Contracte de més de 6 mesos: 25% descompte
- Els anunciants gaudiran de descomptes especials en activitats que organitza l’Ajuntament
- La setmana anterior a l’acte i el mateix dia de l’acte: 3 falques diàries de 30’’: 30€
- Nadal: 10 de desembre al 6 de gener: 2 falques de 30’’ al dia: 75€
- Festa Major: La setmana anterior a la Festa Major i els dies de Festa Major: 3 falques diàries
de 30’’: 20€
-Les entitats sense ànim de lucre, sempre i quan estiguin registrades en el Registre municipal
d’Entitats i associacions de la Garriga, hauran d’abonar la taxa d’enregistrament (30€). Les
falques s’emetran 2 cops al dia una setmana abans de l’activitat a desenvolupar.
En el cas concret de patrocinis i falques específiques es tractarà individualment per a cada
sol·licitant la seva quantia, previ a l’aprovació de la Direcció de l’emissora i de la gerència de
l'Organisme Autònom.
Art. 7. Exempció
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Gaudiran d’exempció de la taxa, totes les falques i anuncis que es considerin oficials del
municipi, que s’ajustin a l’article 105 de la llei de l’audiovisual de Catalunya en relació a la
Publicitat Institucional.
Art. 8. Normes de gestió
La publicitat que s'ha de radiar haurà d'estar en poder de la Ràdio amb 7 dies laborables
d’antelació al dia previst per a la seva emissió. Aquest mateix termini serà necessari per a
l’anul·lació o substitució de qualsevol anunci.
L'emissora es reserva el dret de rebutjar aquella publicitat el contingut de la qual pugui donar
lloc a aquesta determinació.
La remissió d'un ordre de publicitat implica que el client accepta totes les Condicions
esmentades i el pagament de l'import de la publicitat que s’ha emes.
Art. 9. Meritació i Recaptació
La taxa s’abonarà per primera i única vegada en el moment de la contractació i el seu
pagament es durà a terme per liquidació individual i mensual segons el nombre de serveis
realitzats durant el període facturat.
La taxa regulada en aquesta ordenança es merita quan s’atorga o s’inicia la prestació del servei
o de l’activitat, entenent-se, a aquest efecte, que l’esmentada iniciació es produeix amb la
sol·licitud de l’interessat, mitjançant la signatura d’un contracte.
Art. 10. Infraccions i sancions
La qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes corresponguin
en cada, cas, es regiran per la Llei general tributària.
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 23 de juliol de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en data 8 d’octubre
de 2008, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Taxa pel servei de clavegueram
(Ordenança municipal núm. T15)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües
residuals, que es regirà per la present Ordenança d’acord amb les següents modalitats:
I. Taxa de clavegueram
II. Taxa per a la connexió i construcció de claveguerons
I. Taxa de clavegueram
Art. 1 (I). Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d’excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
Art. 2 (I). Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la llei general tributària següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari,
l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol
que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en
precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau,
les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
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Art. 3 (I). Responsables
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.
Art. 4 (I). Beneficis fiscals
Es concedirà una bonificació del 100% de la taxa a aquelles persones que acreditin que
cobren el PIRMI. Aquesta bonificació es de caràcter pregat i s’haurà de sol·licitar durant el
primer trimestre de l’exercici.
Art. 5 (I). Bases
1. Constitueix la base per l’exacció de la taxa:
a) En el subministrament domiciliari d’aigües, el volum d’aigua consumit mesurat pel
comptador, o l’estimat quan no sigui possible la seva lectura, o el límit permès per
l’aforament.
b) En l’aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el volum del
cabal, el qual podrà estar determinat d’acord amb la potència mesurada en quilovats
dels motors d’acció de les bombes d’elevació de les aigües subterrànies, d’acord
amb la fórmula següent:
c) Cabal = Potència x rendiment / pressió (en unitats del sistema internacional)
2. En l’aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d’una mina, el volum del
cabal mesurat pel mètode químic de dilució.
3. En cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua no notificada a l’Ajuntament, la base
imposable que correspon a aquest període de temps es determinarà, ja sigui per la
potència dels motors d’acció o pel consum enregistrat per l’última lectura anotada a la
llibreta del comptador o estimada segon l’històric de consum.
4. El volum d’aigua que servirà de base per a la taxa serà la suma dels trams de consum
per cada comptador.
5. La base imposable d’aquesta taxa es quantificarà en funció del consum real
corresponent a l’exercici anterior i tindrà una periodicitat anual.
Art. 6 (I). Quota tributària
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració
es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca, d’acord amb la base definida en els punts a), b), i c) de l’article anterior.
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3

• El tipus de gravamen per a usos domèstics serà de 0,117 euros/ m
3
• El tipus de gravamen per a usos no domèstics serà de 0,174 euros/ m
II. Connexió i construcció de claveguerons
Art. 1 (II). Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la sol·licitud per part dels particulars dels drets de
connexió dels seus habitatges o locals a la xarxa pública general de clavegueram i la
prestació del servei d’obres a la via pública per dur a terme aquesta connexió.
Art. 2 (II). Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats, a
què es refereix l’article 33 de la llei general tributària, que sol·licitin el servei o activitat
que es descriu a l’article anterior.
2. L’obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la prestació dels serveis de
connexió i d’obres al domini públic.
Art. 3 (II). Quota tributària
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de connexió dels habitatges
o locals a la xarxa general de clavegueram es determinarà en funció de les tarifes següents:
Drets de connexió
Escomesa amb connexió directe a xarxa general
Prolongació de xarxa general (preu per metre lineal)

143,36 euros
15,93 euros

Art. 2. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulà expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament
per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut
o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu
que es pugui instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur
depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin
façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la
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distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot
quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la
taxa es produeix el dia primer de cada any.
Art. 3. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de
baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en
què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural
següent.
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es
practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions
d'alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es
farà d'ofici.
2. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i,
una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la
liquidació que s'escaigui, la qual haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2
de la llei general tributària.
Article 4. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i
l’ordenança general.
Art. 5. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

Pàgina 222 - 447

Ordenances i preus públics 2018

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar deforma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió tinguda a la Garriga el 25 d’octubre
de 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
Publicació Anunci BOPB. Data: 27.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017020801
Publicació Anunci Diari Ara. Data: 27.10.2017. Pàgina 19
Publicació Edicte BOPB. Data 19.12.2017. CVE-Núm. de registre: 2017046939
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Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades
i el control de la publicitat dinàmica
(Ordenança municipal núm. T16)
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Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases del règim local, per l’article 5 de la Llei sobre lliure accés de les activitats de
serveis i el seu exercici i per l'article 5.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 9/2000, de 7
de juliol, de Regulació de la publicitat dinàmica, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
d’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat
dinàmica dins el terme municipal, la comprovació de la comunicació prèvia en substitució de
la llicència així com pel control de l’esmentada publicitat.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, necessària per a:
a) Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica
que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal.
b) Comprovar si l’activitat comunicada que es pretengui realitzar s’ajusta a la normativa
reguladora de la publicitat dinàmica i les ordenances municipals.
c) Exercir el control de les activitats de publicitat dinàmica desenvolupades en el
Municipi, segons el que estableix l’Ordenança Municipal de publicitat.
2. La publicitat dinàmica a què es refereix l’apartat anterior, pot exercir-se en les modalitats
següents:
a) Publicitat manual: Es la què difon els missatges mitjançant el repartiment a mà o la
col·locació de material imprès mitjançant el contacte directe entre el personal
autoritzat per repartir la publicitat i els seus receptors, amb caràcter gratuït i utilitzant
vies i espais lliures públics i zones privades d’ús públic.
b) Repartiment domiciliari de publicitat: Es la distribució de qualsevol tipus de suport
material de publicitat portat a terme mitjançant entrega directa als propietaris o
usuaris de vivendes, oficines i despatxos, o mitjançant la introducció del material
publicitari en les bústies individuals o en les porteries dels immobles.
c) Publicitat mitjançant ús de vehicles: Es la portada a terme mitjançant ús d’elements
situats en vehicles, estacionats o en circulació.
d) Publicitat oral: Es la què transmet els missatges de viva veu, en el seu cas amb
l’ajuda de megafonia o altres mitjans auxiliars, mitjançant el contacte directe entre el
personal autoritzat i els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i espais
lliures públics i zones privades d’ús públic.
e) Publicitat telemàtica: Es l’enviament de missatges publicitaris mitjançant
comunicació telefònica, per fax, mitjançant correu electrònic o qualsevol altre mitjà
informàtic.
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3. A efectes d’aquesta Ordenança no es consideraran publicitat els ròtuls o elements que
facin referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i es trobin
situats en establiments comercials o vehicles pertanyents a dites persones.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat de publicitat
dinàmica.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació a
l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
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.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Euros
Epígraf 1 – Concessió de llicències o comprovacions de comunicacions prèvies
I.1
De publicitat manual
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s’aplicaran les tarifes següents:
I.1.a)
Quan es tracti d’un repartiment singular
.Fins a 10.000 impresos ..........................................................
.Entre 10.001 i 50.0000 impresos ...........................................
.Entre 50.001 i 100.000 impresos ...........................................
.Més de 100.000 impresos ......................................................
I.1.b)
Quan es tracti de repartiments diversos, que interessen a diferents persones i productes,
els quals es preveu efectuar de forma continuada per constituir l’objecte de l’activitat del subjecte
passiu
.Fins a 10.000 impresos ..........................................................
.Entre 10.001 i 50.0000 impresos ...........................................
.Entre 50.001 i 100.000 impresos ...........................................
.Més de 100.000 impresos ......................................................
I.2
Repartiment domiciliari de publicitat
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s’aplicaran les tarifes següents:
I.2.a)
Quan es tracti d’un repartiment singular
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.Fins a 10.000 impresos ..........................................................
.Entre 10.001 i 50.0000 impresos ...........................................
.Entre 50.001 i 100.000 impresos ...........................................
.Més de 100.000 impresos ......................................................
I.2.b)
Quan es tracti de repartiments diversos, que interessen a diferents persones i productes,
els quals es preveu efectuar de forma continuada per constituir l’objecte de l’activitat del subjecte
passiu
.Fins a 10.000 impresos ..........................................................
.Entre 10.001 i 50.0000 impresos ...........................................
.Entre 50.001 i 100.000 impresos ...........................................
.Més de 100.000 impresos ......................................................
I.3
Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
I.3.a) Quan es tracta d’una exhibició singular per cada m2 , o fracció, d’anunci i període de 15 minuts
o fracció ................................
I.3.b) Quan es preveu utilitzar aquest mitjà de publicitat de forma continuada, per cada trimestre o
fracció:
.En taxis, per cada llicència ....................................................
.En autobusos, per cada m2 o fracció de superficie exterior ..
.En vehicles de transport públic, per cada m2 o fracció
de superfície interior ocupada ..............................................
.En vehicles propis de la persona beneficiària de la
publicitat, per cada anunci que excedeixi de la
finalitat merament identificatòria .........................................
.En vehicles aliens diferents dels enumerats als apartats
anteriors, per cada anunci ...................................................
I.4
Publicitat oral
I.4.a)
Quan es tracta d’actes singulars
.De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada
període de 15 minuts o fracció .............................................
.Amb ajuda de mitjans audovisuals per cada període
de 15 minuts o fracció ...........................................................
I.4.b)
Quan es preveu realitzar anualment diversos actes publicitaris, per constituir l’objecte de
l’activitat del subjecte passiu
.De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada acte
previst de 15 minuts o fracció ..............................................
.Amb ajuda de mitjans audiovisuals per cada acte
previst de 15 minuts o fracció .............................................
I.5
Publicitat telemàtica
I.5.a)
Mitjançant comunicació telefònica en base al número de trucades previstes, quan es tracti
d’una campanya publicitària singular
.Fins a 1.000 ...........................................................................
.De 1.001 a 5000 ....................................................................
.Més de 5.000 .........................................................................
I.5.b)
Quan sigui la comunicació telefònica el mitjà habitual de campanyes continuades per
constituir l’objecte de l’activitat del subjecte passiu, segons el nombre de trucades previstes
anualment:
.Fins a 1.000 ...........................................................................
.De 1.001 a 5000 ....................................................................
.Més de 5.000 .........................................................................
1.5.c)
Mitjançant fax, correu electrònic o altre mitjà informàtic. Segons el nombre de missatges
previstos anualment:
.Fins a 1.000 ...........................................................................
.De 1.001 a 5000 ....................................................................
.Més de 5.000 .........................................................................
Epígraf II – Control de la publicitat
II.1
Quan es tracti de les activitats publicitàries a què es refereixen els apartats I.1.a), I.2.a),
I.3.a), I.3.b), I.4.a), I.4.b), I.5.a) per l’exercici de l’activitat municipal de control no s’acredita taxa
diferent de la satisfeta per aplicació de les tarifes previstes a l’Epígraf I.
II.2

Per l’exercici de control sobre la resta d’activitats de publicitat dinàmica, per cada any
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Euros
natural següent al de concessió de la llicència, o al de la realització de la comunicació prèvia
s’acreditarà la taxa en base a les següents tarifes:
Activitat assenyalades als epígrafs I.1.b) i I.2.b) segons el volum d’impresos que es preveu distribuir
anualment,
. Fins 50.000 ............................................................................
. Entre 50.001 i 100.000 ..........................................................
. Més de 100.000 .....................................................................

60,10 €
60,10 €
60,10 €

Activitats assenyales als epígrafs I.5.b), I.5.c) segons el nombre de missatges telefònics o per via
informàtica previstos anualment,
. Fins 5.000 ...............................................................................
. Més de 5.000 ........................................................................

60,10 €
60,10 €

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la
data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment o quan es
comuniqui, amb caràcter previ, la realització d’una activitat de publicitat dinàmica.
2. Quan l’activitat s’hagi iniciat o realitzat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació
prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal
conduent a determinar si l’activitat de publicitat dinàmica en qüestió s’ajusta a les
determinacions de la normativa sobre la publicitat dinàmica i les ordenances municipals,
independentment de l’inici o no de l’expedient administratiu sancionador que
correspongui.
3. Quan l’activitat de publicitat s’estengui a varis exercicis, les quotes resultants d’aplicar
les tarifes recollides a l’epígraf II.2 de l’article anterior s’acreditaran el primer dia de
cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en l’exercici de l’activitat, en aquest cas el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància.
4. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu o sigui aquest qui comuniqui que inicia l’activitat. A aquests efectes,
quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la instància
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. Quan el volum d’activitat real, dins de cada exercici següent al de concessió de la
llicència excedeixi en més d’un 20 per cent del volum que es va preveure i es declarà,
caldrà presentar declaració complementària en les oficines municipals.
3. A la declaració s’adjuntarà el comprovant d’haver ingressat, mitjançant autoliquidació, la
quota complementària que resulti .
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4. Quan es tracti de la taxa per l’activitat municipal de control de la publicitat exercida al
llarg de varis exercicis, s’haurà de satisfer en les dates que determini l’Ajuntament.
Article 9 . Convenis de col·laboració
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.
Article 10. Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
2. Pel que respecta a les sancions per infraccions a la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de
Regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, serà d’aplicació l’Ordenança Municipal
reguladora de la Publicitat.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple en sessió tinguda a la Garriga, a
16 de desembre de 2015, començarà a regir el dia primer de l’any 2016 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
Publicacions de l’última modificació.
Acord inicial. Ajuntament Ple. Acord 5. Data: 28.10.2015
Publicació Anunci. BOPB. 05.11.2015. CVE. Núm. De registre: 022015024245
Publicació Anunci. Diari Ara. 05.11.2015
Acord definitiu. Ajuntament Ple. Acord 9. Data: 16.16.2015
Publicació Edicte. BOPB. 31.12.2015. CVE. Núm. De registre: 022015028183
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Taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés
directe des de la via pública
(Ordenança municipal núm. T17)
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Art. 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, així com per
l’article 106 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 8
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del
real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, en relació amb el que disposa en l’article 20 del mateix text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de caixers automàtics en les façanes
dels immobles amb accés directe des de la via pública.
Art. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic que
comporta la instal·lació per les entitats financeres de caixers automàtics de què se serveixen
les mateixes per prestar els seus serveis en les façanes dels immobles, amb accés directe
des de la via pública.
L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la concessió de la llicència administrativa o
des de que es realitzi l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.
Art. 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que
s’assenyalen en l’article 35.4 de la llei general tributària a favor dels quals s’atorguin les
llicències o qui es beneficiï de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització i
en qualsevol cas, l’entitat financera titular del caixer automàtic.
Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on
s’ubiquin els aparells o caixers objecte d’aquesta Taxa.
Art. 4. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa reguladora d’aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa
continguda en l’apartat següent, atenent a la categoria fiscal del carrer on s’instal•li el
caixer automàtic.
L'índex alfabètic de les vies públiques de la Garriga amb la categoria fiscal que
correspon a cadascuna, és el que figura com a annex a l’ordenança fiscal núm. I02,
que regula l’Impost sobre activitats econòmiques.
Les quotes a satisfer per cada un dels caixers automàtics instal·lats serà les que resultin
de l’aplicació de les següents tarifes:
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Categoria via pública
1
2
3

Tarifa caixer/any
36,36 euros
24,24 euros
12,12 euros

Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més
vies públiques classificades en diferent categoria, s’aplicarà la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex esmentat a l'apartat anterior
es consideraran qualificades com de categoria cinquena i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta
Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic
de vies públiques.
Art. 5. Exempcions i bonificacions
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb
rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Art. 6. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulars en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència per la seva
instal·lació, i formular declaració en la que consti la ubicació de l’aprofitament.
2. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions quan procedeixi.
3. Una vegada concedida la llicència o es procedeixi a l’aprofitament sense haver-se
atorgat aquella, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària que correspongui, sense que
aquest fet pressuposi la concessió de cap llicència.
4. L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament
justificada per l’interessat. Amb aquest objectiu, els subjectes passius hauran de
presentar la pertinent declaració en el termini d’un mes següent a aquell en què es retiri
la instal·lació. Juntament amb la declaració, el subjecte passiu haurà d’acompanyar la
llicència expedida per l’Ajuntament per suprimir físicament l’aparell. La presentació de la
baixa sorgirà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al de l’efectiva
retira del caixer automàtic.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa amb les
especificacions anteriors determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Art. 7. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament de l’aprofitament especial, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà
aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota, calculant-se les tarifes
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proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any inclòs el
de l’inici de l’aprofitament especial.
2. Tanmateix, en el supòsit de baixa per cessament en l’aprofitament, les tarifes seran
prorratejades per trimestres naturals. A aquests efectes, els subjectes passius
podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals
en els que no s’hagués produït l’aprofitament especial.
3. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe on estableixi l’Ajuntament de la
Garriga.
1. En els successius exercicis, la taxa es liquidarà per mitjà de Padró de cobrament
periòdic per rebut, en els terminis que determini, cada any, la Corporació.
Art. 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a allò que disposa l’article 183 i següents de
la llei general tributària.
Disposició transitòria única
Per tal de realitzar les liquidacions corresponents al primer exercici de la imposició, els
Serveis municipals encarregats de la gestió de la Taxa remetran a les entitats financeres un
escrit sol·licitant la relació dels caixers automàtics i la seva ubicació, que compleixin les
condicions establertes en l’article 2.1 d’aquesta ordenança fiscal, instal·lats per cada una
d’elles en aquest terme municipal.
Una vegada comprovada la relació citada, l’Ajuntament emetrà liquidacions que seran
notificades als interessats en la forma prevista en els articles 109 i següents de la llei
general tributària.
La contestació a l’escrit de sol·licitud de la relació de caixers automàtics tindrà el caràcter de
declaració tributària en l’alta de padró i els efectes de l’article 102.3 de la citada llei general
tributària.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerada infracció tributària lleu de les
assenyalades en l’article 199 de la llei general tributària i sancionada conforme al que es
disposa en el RD 2063/2004 de 15 d’octubre que aprova el reglament general del règim
sancionador tributari.
Disposició final
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i començarà aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018, i tindrà
vigor fins la seva modificació o derogació expressa.
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Contribucions especials
(Ordenança municipal núm. C00)
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I. Fonament i naturalesa
Art. 1
A l’empara del que preveuen els articles 15, 58 i 34.3 del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
s’estableix amb caràcter general aquesta ordenança per a regular la imposició i ordenació
de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot exigir aquest
Ajuntament.
II. Fet imposable
Art. 2
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics de
caràcter municipal per part d’aquest Ajuntament o per les entitats que s’indiquen a
l’article següent.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament els subjectes
passius.
Art. 3
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència
per atendre les finalitats que hom li ha atribuït. S’exclouen les obres realitzades per
l’Ajuntament com a propietari del seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin
atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris,
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals
aquest municipi en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
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3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de
l'establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establertes i
exigides.
Art. 4
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, sempre que hi concorrin que aquests produeixin un benefici especial o augment
del valor dels béns dels subjectes passius:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que han estat obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis
municipals, quan en les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels
subjectes passius.
III. Subjectes passius
Art. 5
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
general Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per
l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
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b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en
siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies
d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest
municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.
Art. 6
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les dades
obrants en els seus registres fiscals. En cas d’insuficiència de dades o de situació
dubtosa, es liquidaran les contribucions especials directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el registre de la propietat com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el registre mercantil, com a titulars de les
explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s’acabin o en
la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de
propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes
individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de
la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat.
IV. Exempcions i bonificacions
Art. 7
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els
que s'estableixen per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis
internacionals.
2. Els que es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix
l’apartat anterior, així ho faran constar davant de l’Ajuntament, amb menció expressa del
precepte que empara el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les
bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
V. Base imposable
Art. 8
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1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90
per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment
o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans
i programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació
dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat
que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al
municipi, o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de
Patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin
d'apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o
la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el
cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del
càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1 c) d'aquesta ordenança, o
de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix
l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que
puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En
tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest
article.
5. Per tal de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat per
l’Ajuntament la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o
entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la
subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà
d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 10 d'aquesta ordenança general.
Art. 9
1. A l’acord d’ordenació, la Corporació determinarà el percentatge del cost de les obres, de
l’establiment o ampliació del servei que constituirà, en cada cas concret, la base
imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per
cent a què es refereix l’article anterior.
2. Quan es tracti d’obres o serveis que, a més de produir un benefici especial o augment
de valor dels béns dels subjectes passius, es trobin afectes al gaudiments general de la
població, l’Ajuntament ponderarà el grau d’incidència de cada un dels interessos general
i particular, a efectes de determinar la base imposable de les contribucions especials.
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VI. Quota tributària
Art. 10
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les
regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran
distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en
aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per
cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als
exercicis successius fins a la seva amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.l) d'aquesta ordenança general,
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a
la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició
de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó,
l'import d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota
de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata,
la quota de la resta de subjectes passius.
Art. 11
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes,
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es
consideraran en conjunt als efectes del repartiment, en conseqüència, per a la
determinació de les quotes individuals hom no s'atindrà únicament al cost especial del
tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte
els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via
pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la
façana, sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva
situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de
l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la
del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la
reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de
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la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a
les longituds de les façanes immediates.

VII. Acreditament
Art. 12
1. Les contribucions especials, s'acrediten en el moment que les obres s’hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es
produirà per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que
corresponen a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es
podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les
quals hom va exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu
en l'article cinquè d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret
d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la
seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es
disposa en l'apartat dos d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte
passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre
els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació
d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a notificar a
l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data
de la transmissió i, si no ho feia l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al
cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació
del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes
individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es
compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la
bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del
municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a
l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no
tenen la condició de subjectes passius en la data de l’acreditament del tribut o bé
excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l’Ajuntament practicarà
d’ofici la devolució corresponent, llevat que l’interessat manifesti la seva conformitat amb
l’imputació a la quota de contribucions especials de l’import ingressat com a bestreta. En
tot cas, serà objecte de devolució l’import ingressat com a bestreta que excedeixi de la
quota definitiva.
VIII. Imposició i ordenació
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Art. 13
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi
de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no
s'hagin aprovat les seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir
entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o
ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions aquesta ordenança general de
contribucions especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a
cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes.
Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l’Ajuntament, que podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que
hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Art. 14
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres
o l'establiment o ampliació de serveis, i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords
concrets d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la
recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra
a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la
unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les
decisions que s'escaiguin.
IX. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Art. 15
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en el text refós de la llei
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reguladora de les hisendes locals, la Llei general tributària, i en les disposicions dictades per
al seu desenvolupament.
Art. 16
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de
cinc anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de
l'interès de demora de les quantitats ajornades.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició
de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a
més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en la que es realitzin les
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i
l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin
oportuns.
X. Col·laboració ciutadana: associació administrativa de contribuents
Art. 17
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la
que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació
de les contribucions especials.
Art. 18
Per a la vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
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XI. Infraccions i sancions
Art. 19
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les contribucions
especials, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i l’ordenança
general.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigents i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquestes, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
Aquesta ordenança que consta de dinou articles, ha estat aprovada en sessió ordinària de
l'Ajuntament tinguda el 7 de novembre de 1989
Modificació Ajuntament Ple Acord 8. Data: 02.11.2004
Publicació Anunci (BOP núm. 265, pàgina 39, data 04.11.2004)
Publicació Anunci (Diari Avui, pàgina 45, data 04.11.2004)
Publicació Edicte (BOP núm. 306, annex II, pàgines 47-48, data 22.12.2004)
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Ordenança general reguladora dels preus públics
(Ordenança municipal núm. P00)
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Fonament i naturalesa
Art. 1.
Aquesta ordenança conté les normes aplicables a tots els preus públics establerts per
l’Ajuntament o els que en un futur pot establir, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la
gestió el cobrament dels preus públics que refereixen el capítol VI del títol I del reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la llei 8/1989,
del 15 d’abril, de taxes i preus públics.
En tot allò que no preveuen els articles anteriors, cal aplicar les previsions d’aquesta
ordenança.
Concepte
Art. 2.
1. Tenen consideració de preus públics aquells que es poden exigir per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de competència municipal, sempre que hi concorrin les
dues circumstàncies següents:
-

Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als
administrats.
Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o
no la seva reserva a favor del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.

2. No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis i activitats següents:
-

Abastament d’aigua en fonts públiques
Enllumenat de vies públiques
Vigilància pública en general
Protecció civil
Neteja de la via pública
Ensenyament en els nivells d’educació preescolar i educació general bàsica
Obligats al pagament

Art. 3
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o les
activitats pels quals cal satisfer-los.
En els casos de menors d’edats, són responsables del pagament els pares, tutors o altres
legalment responsables.
Art. 4
No estan obligats al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
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Establiment i fixació dels preus públics
Art. 5
L'establiment i ordenació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Junta de Govern Local i en la Presidència, de conformitat amb
els articles 22.2 q) i 23.2.b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 47 del reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Així mateix el Ple de l’Ajuntament podrà delegar en la Junta de Govern Local l’establiment o
modificació dels preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats
administratives de competència local quan concorrin les dues circumstàncies següents:
-

Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o recepció
obligatòria.
Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades pel
sector privat.

No obstant això, la modificació de les tarifes dels preus públics correspondrà a la Junta de
Govern Local per delegació del Ple.
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 salvat que hi hagi una
indicació diferent que en els seus estatuts.
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 on es desprengui que els preus públics
cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n’haurà de ser assabentat el Ple de
l’Ajuntament.
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.
En tota proposta de fixació o modificació de preus públics, s’ha d’acompanyar una memòria
economicofinancera que justifiqui l’import dels preus que es proposen, 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 els valors de mercat que s’hagin pres com a
referència, d’acord amb l’article 26.2 de la llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Quantia i obligació de pagament
Art. 6
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada.
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Art. 7
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’article anterior.
Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal
consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la
diferència resultant, si existeix.
Art. 8
Les tarifes es poden graduar també per la manca de capacitat econòmica, a part de les que
deriven de les conveniències del mateix servei. En casos justificats, es pot arribar a la
gratuïtat del servei.
Gestió
Art. 9 Règim d’autoliquidació i fraccionament
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
Els preus públics es podran fraccionar aplicant amb caràcter supletori el previst a la llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària; el reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament general de recaptació d’acord amb l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’ajuntament de la Garriga.
Les resolucions que concedeixin aquests fraccionaments de pagament especificaran les
dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte i altres
condicions de l’acord.
Quan l’acord inclogui diversos deutes, s’assenyalaran de forma independent els terminis i
quanties que afectin a cadascuna.
En la resolució podran establir-se les condicions que s’estimin oportunes per assegurar el
pagament efectiu en el termini més breu possible i per garantir la preferència del deute
fraccionat, així, com el correcte compliment de les obligacions tributàries i no tributàries del
sol·licitant. En particular, podran establir-se les condicions recollides en l’article 52.2 del
Reglament General de Recaptació.
Quan el fraccionament inclogués deutes que es trobessin en període voluntari i deutes que
es trobessin en període executiu d’ingrés en el moment de presentar-se la sol·licitud, l’acord
de concessió no podrà acumular en la mateixa fracció deutes que es trobessin en diferent
període d’ingrés.
En tot cas, s’hauran de satisfer en primer lloc aquelles fraccions que incloguin els deutes
que es trobessin en període executiu d’ingrés en el moment d’efectuar-se la sol·licitud.
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Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, amb la notificació de l’acord
denegatori s’iniciarà el termini d’ingrés que regula l’article 62.2 de la llei general tributària. Si
l’ingrés no s’efectua durant aquest termini, començarà el període executiu i caldrà iniciar el
procediment de constrenyiment en els termes que preveu l’article 167.1 de la llei general
tributaria. Si l’ingrés s’efectua durant aquest termini,procedirà la liquidació dels interessos de
demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període
voluntari fins a la data de l’ingrés els interessos es liquidaran fins a la data de venciment de
l’esmentat termini, sense perjudici d’aquelles que es puguin meritar amb posterioritat d’acord
amb el que disposa l’article 26 de la llei general tributària.
Si la sol·licitud es presenta en període executiu d’ingrés, caldrà iniciar el procediment de
constrenyiment en els termes que preveu l’article 167.1 de la llei general tributària, si no s’ha
iniciat amb anteriorment.
Art. 10
Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels
preus públics, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es
regiran per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional,
i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
No obstant, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels
preus públics la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.

Règim de declaració o d’estimació
Art. 11
L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris/es 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 índexs adients.
Naixement de l’obligació i cobrament
Art. 12
L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei o la realització
de l’activitat.
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L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import totalment o parcialment.
Quan, per causes no imputables a que està obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
L’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El
procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la provisió de constrenyiment i la justificació
que s’ha intentat el cobrament o se n’ha fet el requeriment. Quan la deutora sigui una
Administració pública, s’aplicarà en la via de constrenyiment el procediment especial que en
cada cas correspongui.
Venciment
Art. 13
Quan els preus no siguin satisfets en el seu venciment, l’ajuntament pot exigir, a més de les
quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal, un cop
transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.
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 no s’ha establert explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte successiu,
el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; 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.
Art. 14
L’administració pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho prohibeixin, la
prestació del servei o 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 preus acreditats.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Modificació de l’Ordenança:
Anunci d’aprovació inicial: BOPB. 7 de desembre de 2012.CVE: 022012027673
Anunci El Punt/Avui. Dijous, 24 de gener de 2013. Pàgina 35
Edicte d’aprovació definitiva: BOPB. 22 d’abril de 2013. CVE: 022013009219
Anunci d’aprovació inicial: BOPB. 10.06.2013.CVE: 022013013850
Anunci Ara. Dilluns, 10.06.2013. Pàgina 23
Edicte d’aprovació definitiva: BOPB. 25.09.2013. CVE: 022013022508

Pàgina 254 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Preu públic pels serveis de l’Escola municipal de Música Josep M. Aymerich
(Ordenança municipal núm. P01)
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del text refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix el preu públic per serveis de l'Escola
municipal de Música Josep Aymerich, que especifica en les seves tarifes que es contenen a
l’article 3 d’aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals es prestin els serveis.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les
tarifes contingudes a l’annex.
Article 4 Normes de gestió
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada servei sol·licitat.
Els alumnes que s’incorporin a l’escola, als tallers anuals de l’EMM, a partir del dia 1 de
març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial.
Art. 5. Obligació de pagament
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públics regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del més següent.
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’escola, s’han de fer
efectives en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que consta en l’imprès de
liquidació, que es lliura en el moment de sol·licitar la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés
a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça.
En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers.
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Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EMM,
abans del dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La
notificació de baixa s’ha d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra
manera es cobrarà la mensualitat del mes següent.
Art. 6. Tarifes reduïdes
1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals
dels estudis i tallers anuals de l’EMM.
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit
s’especifiquen:
a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant
aquests estudis i/o tallers a l’EMM tindrà dret a una reducció del 25% de la quota mensual
per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una
instància.
b) Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades,
pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant presentació
del document corresponent.
c) Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes de tallers i monogràfic, per a membres
d’entitats culturals del municipi, les activitats de les quals estiguin relacionades amb la
música i l’aprenentatge de tocar instruments.
Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament mitjançant presentació de la
documentació corresponent.
3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de
més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del 1 de gener de 1993. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir del setembre de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Modificada el 4 de maig de 1993
Modificada el 10 de maig de 1994.
Modificada el 4 d’abril de 1995.
Modificada el 3 de setembre de 1996.
Modificada el 8 d’abril de 1997.
Modificada el dia 9 de novembre de 1999.
Modificada el dia 26 d’octubre de 2000.
Modificada el dia 13 de novembre de 2001
Modificació Ajuntament Ple. Data: 04.06.2002
Publicació Edicte (BOP núm. 153, pàgina 25, data 27/06/2002)
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Modificada el dia 6 d’octubre de 2003
Modificada el dia 15 de març de 2004. Publicació Edicte (BOP 07.04.2004, número 84,
pàgina 53)
Modificada en data 6.07.2004. Publicació Edicte (BOP 15.07.2004, número 169, pàgina 47)
Modificació Ajuntament Ple Acord 28. Data: 02.11.2004
Publicació Anunci (BOP núm. 265, pàgina 39, data 04.11.2004)
Publicació Anunci (Diari Avui, pàgina 45, data 04.11.2004)
Publicació Edicte (BOP núm. 306, annex II, pàgines 60-61, data 22.12.2004)
Modificació Junta de Govern Local Acord 61. Data: 18.07.2005
Publicació Edicte (BOP núm.179, pàgina 34, data 28.07.2005, Edicte núm. 022005017537)
Rectificació publicació edicte per correcció error material involuntari
(BOP núm. 188, pàgina 88, data 08.08.2005, edicte núm. 022005018414)
Modificació Junta de Govern Local Acord 55. Data: 15.02.2006
Publicació Edicte (BOP núm. 135, pàgina 24, data 07.06.2006. Edicte núm. 022006015066)
Modificació Junta de Govern Local Acord 21. Data: 26.02.2007
Publicació Edicte (BOP núm. 89, pàgina 54, data 13.04.2007. Edicte núm. 022007010305)
Modificació Junta de Govern Local Acord 26. Data: 24.04.2007
Publicació Edicte (BOP núm. 139, pàgina 31, data 11.06.2007. Edicte núm. 022007016595)
Modificació Junta de Govern Local Acord 20. Data: 14.05.2007
Publicació Edicte (BOP núm. 139, pàgina 34, data 11.06.2007. Edicte núm. 022007016620)
Modificació Ple de l’Ajuntament. Acord 20. Data: 28.01.2008
Publicació Edicte (BOP núm. 329, pàgina 63, data 06.02.2008. Edicte núm. 022008003105)
Modificació Junta de Govern Local Acord 24. Data 25.02.2008
Publicació Edicte (BOP núm. 59, pàgina 62, data 08/03/2008. Edicte núm. 022008006319)
Modificació Junta de Govern Local. Acord 17. Data 05.05.2008
Publicació Edicte (BOP núm. 123, pàgina 36-37, data 22.05.2008. Edicte núm.
022008013698
Modificació Junta de Govern Local. Acord 27. Data 13.10.2008
Publicació Edicte (BOP núm. 256, pàgina 48. Data 24/10/2008. Edicte núm. 022008027902
Modificada Junta de Govern Local. Acord 23. Data 02.02.2009
Publicació Edicte BOP núm. 40, pàgina 31. Data 16/02/2009. Edicte núm. 022009005304
Modificada Junta de Govern Local. Acord 16. Data 06.07.2009
Publicació edicte BOP núm. 172, pàgina 69 i 70. Data 20/07/2009. Edicte núm.
022009022921
Modificada Junta de Govern Local. Acord 17. Data 21.09.2009
Publicació edicte BOP núm. 246, pàgina 52. Data 14/10/2009. Edicte núm. 022009030413
Modificada Junta de Govern Local. Acord 11. Data 01.02.2010
Publicació edicte BOP núm. 52, pàgina 30. Data 02/03/2010. Edicte núm. 022010005450
Modificada Junta de Govern Local. Acord 22.Data 12.07.2010.
Publicació edicte al BOP. Data 23 d’agost de 2010. Edicte núm. 022010025434
Modificada Junta de Govern Local. Acord 16.Data 13.09.2010.
Publicació edicte al BOP. Data 25 d’octubre de 2010. Edicte núm. 022010030000
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Modificada Junta de Govern Local. Acord 20.Data 24.01.2011.
Publicació edicte al BOP. Data 11 de febrer de 2011. Edicte núm. 022011002583
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.15
Publicació edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011017091.
Modificació Junta de Govern Local.Data.03.10.2011.Acord núm.28
Publicació edicte BOPB de 24 d’octubre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011025057.
Modificació Junta de Govern Local.Data.17.10.2011.Acord núm.27
Publicació edicte BOPB de 8 de novembre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011026249.
Modificació Junta de govern Local.Data.14.05.2012.Acord núm. 63
Publicació edicte BOPB de 8 de juny de 2012.Edicte.CVE-Núm de registre 022012012639
Modificació Junta de Govern Local.Data 02.07.2012.Acord núm. 09
Publicació edicte BOPB 27.07.2012.Edicte.CVE-Núm de registre 022012017792
Modificació Junta de Govern Local.Data 30.07.2012.Acord núm. 12
Publicació edicte BOPB 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm de registre 022012019004
Modificació Junta de Govern Local. Data 15.04.2013. Acord núm. 10
Publicació edicte BOPB 06.05.2013. Edicte. CVE-Núm. de registre 022013010423
Modificació Junta de Govern Local. Data 29.04.2013. Acord núm. 16
Publicació edicte BOPB 09.05.2013. Edicte.CVE-Núm. de registre 022013010985
Modificació Junta de Govern Local. Data 10.06.2013. Acord núm. 26
Publicació edicte BOPB 02.07.2013. Edicte. CVE-Núm. de registre 022013016227
Modificació Junta de Govern Local. Data 27.06.2013. Acord núm. 35
Publicació edicte BOPB 08.07.2013. Edicte. CVE-Núm. de registre 022013016732
Modificació Junta de Govern Local. Data 10.03.2014. Acord núm. 25
Publicació edicte BOPB 19.03.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre 022014006632
Modificació Ple. Data 30.04.2014. Acord núm. 3
Publicació anunci BOPB 12.05.2014. Anunci CVE-Núm. de registre: 022014011578.
Publicació edicte BOPB 14.07.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014017932
Modificació Junta de Govern Local. Data 16.06.2014,. Acord 52
Publicació edicte BOPB 25.06.2014. Anunci CVE-Núm. de registre: 022014016132
Modificació Junta de Govern Local. Data 13.07.2017. Acord 47
Publicació edicte BOPB 26.07.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017014800
Modificació Ple. Data 26.07.2017. Acord núm. 14
Publicació anunci BOPB 08.08.2017. Anunci CVE-Núm. de registre: 022017015667
Publicació diari Ara. Data 08.08.2017. Pàgina 6
Publicació edicte BOPB 11.10.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017019334
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Annex I. Quotes
Modificació de la nomenclatura d’alguns cursos de l’Escola municipal de Música
Josep M. Aymerich, així com de les quotes mensuals, respectant els preus públics
vigents
Acord Junta de Govern Local de data 13.07.2017.
Publicació Edicte BOPB de data 26.07.2017 CVE-Núm. de registre: 022017014800
Adaptació de les nomenclatures dels cursos de l’Escola amb els dels estudis de règim
general:
Estudis règim general
BRESSOL

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
(EP)

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA (ESO)

Escola bressol (de
0 a 3 anys)
P3
P4
P5
1r d’EP
2n d’EP
3r d’EP
4t d’EP
5è d’EP
6è d’EP
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO

Escola Municipal de Música
Música en família (de
0 a 2 anys)
Descoberta musica (2
SENSIBILITZACIÓ
anys)
MUSICAL
Sensibilització 3
Sensibilització 4
Sensibilització 5
1r Nivell Elemental
2n Nivell Elemental
3r Nivell Elemental
NIVELL ELEMENTAL
4t Nivell Elemental
5è Nivell Elemental
6è Nivell Elemental
1r Nivell Mitjà
2n Nivell Mitjà
NIVELL MITJÀ
3r Nivell Mitjà
4t Nivell Mitjà

Adaptació de les quotes a les hores de classe corresponents, d’acord amb els preus públics
vigents:
MÚSICA EN FAMÍLIA

HORES SETMANALS
Música en Família

DE 0 a 2 anys

45 min / setmana

DESCOBERTA MUSICAL

HORES SETMANALS
Descoberta musical

2 anys

SENSIBILITZACIÓ

45 min / setmana

HORES SETMANALS
Sensibilització musical

Q. INICIAL
64,00 €

Q. INICIAL
64,00 €

Q. INICIAL

MENSUAL
x 10
32,00 €

MENSUAL
x 10
32,00 €

MENSUAL
x 10

3 anys

45 min / setmana

64,00 €

32,00 €

4 anys

45 min / setmana

64,00 €

21,00 €

Pàgina 261 - 447

Ordenances i preus públics 2018

5 anys

64,00 €

45 min / setmana

21,00 €

1r i 2n cicle NIVELL ELEMENTAL
HORES SETMANALS
Ll. MUSICAL

Primer N. Elemental

CONJ. ORQ.

Q. INICIAL

1 h 30 min /Setmana (en
aquestes sessions s'hi
inclou el cor i les activitats
grupals proposades durant
el curs

Tercer N. elemental

Quart N. elemental

sense instrument

64,00 €

42,0

30 min/setmana (opcional)

64,00 €

66,0

30 min

64,00 €

56,0

30 min

76,00 €

82,0

INSTR.

WORKSHOP

30 min

1h30min

45min

-

1h

64,00 €

56,0

1h30min

45min

30min

1h

76,00 €

82,0

1h30min

45min

-

1h

64,00 €

56,0

1h30min

45min

30min

1h

76,00 €

82,0

1h30min

45min

45min

1h

76,00 €

103,0

3r cicle NIVELL ELEMENTAL

HORES SETMANALS

5è nivell elemental

6è nivell elemental

MENSUA
x 10

1 h 30 min /Setmana (en
aquestes sessions s'hi
inclou el cor i les activitats
grupals proposades durant
el curs

Ll. MUSICAL

Segon N. elemental

INSTR.

Q. INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

2h

45min

0

64,00 €

78,00 €

2h

45min

30min

76,00 €

97,00 €

2h

45min

45min

76,00 €

118,00 €

2

45min

-

64,00 €

78,00 €

2

45min

30min

76,00 €

97,00 €

2

45min

45min

76,00 €

118,00 €
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2

45min

76,00 €

1h

139,00 €

NIVELL MITJÀ
HORES SETMANALS

Q. INICIAL

LLENG.

COR

INSTR.

2h

1

-

1h

1h

64,00 €

85,00 €

2h

1

30min

1h

1h

76,00 €

102,00 €

2h

1

45min

1h

1h

76,00 €

123,00 €

2h

1

1h

1h

1h

76,00 €

144,00 €

1r nivell mitjà

2n nivell mitjà

CONJ.ORQU OPTATIVA

MENSUAL
x 10

2h

1

-

1h

1h

64,00 €

85,00 €

2h

1

30min

1h

1h

76,00 €

102,00 €

2h

1

45min

1h

1h

76,00 €

123,00 €

2h

1

1h

1h

1h

76,00 €

144,00 €

HORES SETMANALS
LLENG.

HARMONIA

COR

1h

1h

1h

-

1h

1h

1h

1h

30min

1h

1h

1h

1h

45min

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

3r nivell mitjà

4t nivell mitjà

INSTR. CONJ.ORQ.

OPTATIVA

Q. INICIAL

MENSUAL
x 10

64,00 €

85,00 €

76,00 €

102,00 €

76,00 €

123,00 €

1h

76,00 €

144,00 €

1h

64,00 €

85,00 €

76,00 €

102,00 €

1h

1h

1h

1h

-

1h

1h

1h

1h

30min

1h

1h

1h

1h

45min

1h

1h

76,00 €

123,00 €

1h

1h

1h

1h

1h

1h

76,00 €

144,00 €

Altres assignatures optatives
2n Instrument *

-

0,5

-

34,00 €

-

0,75

-

51,00 €

*A partir de primer de nivell professional i sota el criteri del tutor

MÒDULS ( cal haver cursat el 2n de nivell mitjà i ser menor de 18 anys )
Amb aquesta opció no hi haurà l'opció de convalidar assignatures de
l'ESO. Preus per assignatures soles.
MATÈRIA

TEMPS

QUOTA
INCIAL

MENSUALX10

INSTRUMENT

30min

64 €

42 €

INSTRUMENT

45 min

64 €

63 €

INSTRUMENT

1h

64 €

84 €

RIAM

1h

64 €

28,00 €
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VIATGE
MUSICAL A
TRAVES DEL
TEMPS
VIATGE
MUSICAL A
TRAVES DEL
TEMPS

1h

64 €

1h

HARM. AMPL.
COR
CONJ.
INSTRUM.
INSTR. COMPL.

més a més
es fa
instrument)

30 min(instr)

62,00 €

64 €

45 min(instr)

83,00 €

1h

64 €

1 h(instr)

104,00 €

1h

64 €

1h

64 €

30min

76 €

34,00 €

INSTR. COMPL.

45min

76 €

51,00 €

INSTR. COMPL.

1h

76 €

68,00 €

Aprovació curs d’estiu “El llenguatge musical a través del dictat”
Durada del curs: 5 hores. Quota/alumne: 42,00 euros
Aprovació preus públics de l’aula d’instruments complementaris
Ple. Data 30.04.2014.Acord núm. 3
Publicació anunci BOPB 12.05.2014. Anunci. CVE-Núm. de registre 022014011578
Curs
Sessions d’1 hora
Sessions de 45 minuts
Sessions de 30 minuts
Sessions de 45 minuts (grup de 2 alumnes)
Grup instrumental. Sessions de 45 minuts
(mínim 4 alumnes)
Gran grup. Sessions d’1 hora
(mínim 8 alumnes)

Quota mensual per a
alumnes matriculats a l’EMM
(unitat monetària: euros)
82,80
62,10
41,40
32,00
18,00

Quota mensual per a
alumnes externs
(unitat monetària: euros)
90,00
70,00
50,00
40,00
25,00

12,00

34,00

Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 10.03.2014. Acord núm. 25
Publicació edicte BOPB 19.03.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre 022014006632
Master class de Cant (5 hores
Alumnes de l’EMM
Alumnes de fora l’EMM
Alumnes oients

Quota/alumne
40,00 euros
50,00 euros
10,00 euros

Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 27.06.2013. Acord núm. 35
Publicació edicte BOPB 08.07.2013. Edicte. CVE-Núm. de registre 022013016732
Primer trimestre 2013/2014
Aules de Música Moderna
Aula de violí
(sessions de 30 minuts. Total 7 hores)

Quota/Alumne (unitat monetària: euros)
145,25 (20,75 setembre, 41,50 octubre, 41,50 novembre i 41,50
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Cant modern

desembre)
150,00 (50,00 setembre, 50,00 octubre i 50,00 novembre)

Cant modern

105,00 (35,00 setembre, 35,00 octubre i 35,00 novembre)

(sessions d’1 hora. Total 12 hores)
(sessions de 30 minuts. Total 6 hores)

Cant modern

156,00 (52,00 setembre, 52,00 octubre i 52 novembre)

Cant modern

210,00 (70,00 setembre, 70,00 octubre i 70,00 novembre)

Guitarra elèctrica

150,00 (50,00 setembre, 50,00 octubre i 50,00 novembre)

Guitarra elèctrica

105,00 (35,00 setembre, 35,00 octubre i 35,00 novembre)

Guitarra elèctrica

156,00 (52,00 setembre, 52 octubre i 52 novembre)

Guitarra elèctrica

210,00 (70,00 setembre, 70 octubre i 70 novembre)

(sessions de 45 minuts. Total 9 hores)
(sessions individuals)
(sessions de 30 minuts. Total 6 hores)
(sessions d’1 hora. Total 12 hores)
(sessions de 30 minuts. Total 6 hores)
(sessions de 45 minuts. Total 9 hores)
(sessions individuals)
(sessions de 30 minuts. Total 6 hores)

Niu de música

55,00

(sessions de 45 minuts. Total 7,5 hores

Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 10.06.2013. Acord núm. 26
Publicació edicte BOPB 02.07.2013. CVE-Núm. de registre 022013016227
Aules de música moderna
Guitarra elèctrica. (Sessions de 30 minuts. Total 2,5
hores. Mínim 2 alumnes/grup)
Guitarra elèctrica. (Sessions de 45 minuts. Total
3,75 hores. Mínim 2 alumnes/grup)
Guitarra elèctrica. (Sessions d’1 hora. Total 5 hores.
Mínim 3 alumnes/grup)
Taller de música moderna. (Sessions d’1 hora. Total
5 hores. Mínim 3 alumnes/grup)

Quota/alumne €
43,75
65,65
58,75
58,75

Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 10.06.2013. Acord núm. 25
Publicació edicte BOPB 02.07.2013. CVE-Núm. de registre 022013016222
Curs: com s’edifica la música? Fonaments d’harmonia (7,5 hores). Quota/alumne: 50,00 €
Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 29.04.2013. Acord núm. 16
Publicació edicte BOPB 09.05.2013. CVE-Núm. de registre 022013010985
Aules de Música Moderna
Guitarra elèctrica
(sessions de 30 minuts - total 5 hores - mínim
alumnes/grup)
Guitarra elèctrica
(sessions de 45 minuts – total 7,5 hores –mínim
alumnes/grup)
Guitarra elèctrica
(sessions d’1 hora – total 10 hores –mínim
alumnes/grup
Taller de música moderna
(sessions d’1 hora – total 10 hores – mínim
alumnes/grup)

2

Quota/alumne
87,50 euros (35,00 euros maig, 35,00 euros juny i
17,50 euros juliol)

2

131,25 euros (52,50 euros maig, 52,50 euros juny i
26,25 euros juliols)

3

117,50 euros (47,00 euros maig, 47,00 euros juny i
23,5 euros juliol)

3

117,50 euros (47,00 euros maig, 47,00 euros juny i
23,50 euros juliol)
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Modificació preus públics. Curs acadèmic 2013-2014
Modificació Junta de Govern Local. Data 15.04.2013. Acord núm. 10
Publicació edicte BOPB 06.05.2013. Edicte. CVE-Núm. de registre 022013010423

SENSIBILITZACIÓ
HORES SETMANALS

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

3 anys

0,75

-

-

-

64,00 €

32,00 €

4 anys

0,75

-

-

-

64,00 €

21,00 €

5 anys

1,50

-

-

-

64,00 €

42,00 €

PREPARATORI
HORES SETMANALS

Preparatori I
Preparatori II

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

1,50

-

-

0,75

64,00 €

42,00 €

1,50

0,50

-

0,75

64,00 €

56,00 €

1,50

0,50

0,50

0,75

76,00 €

82,00 €

1r cicle NIVELL ELEMENTAL
HORES SETMANALS

1r nivell
elemental
2n nivell
elemental

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

1,50

0,75

0,50

0,75

76,00 €

82,00 €

1,50

0,75

-

0,75

64,00 €

56,00 €

1,50

0,75

0,50

0,75

76,00 €

82,00 €

1,50

0,75

0,75

0,75

76,00 €

103,00 €

1,50

0,75

-

0,75

64,00 €

56,00 €

ADAPTACIÓ
HORES SETMANALS

Adaptació

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

1,00

0,75

0,50

-

76,00 €

77,00 €

1,00

0,75

-

-

64,00 €

49,00 €

2n cicle NIVELL ELEMENTAL
HORES SETMANALS

3r nivell elemental

4t nivell elemental

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

2,00

0,75

0,50

1,00

76,00 €

97,00 €

2,00

0,75

0,75

1,00

76,00 €

118,00 €

2,00

0,75

-

1,00

64,00 €

78,00 €

2,00

1,00

0,75

1,00

76,00 €

118,00 €

2,00

1,00

1,00

1,00

76,00 €

139,00 €
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2,00

1,00

-

1,00

64,00 €

78,00 €

2,00

1,00

0,50

1,00

76,00 €

97,00 €

1r cicle NIVELL MITJÀ
HORES SETMANALS

1r nivell mitjà

2n nivell mitjà

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

2,50

1,00

0,75

-

76,00 €

133,00 €

2,50

1,00

1,00

-

76,00 €

154,00 €

2,50

1,00

-

-

64,00 €

99,00 €

2,50

1,00

0,50

-

76,00 €

111,00 €

2,50

1,00

0,75

-

76,00 €

133,00 €

2,50

1,00

1,00

-

76,00 €

154,00 €

2,50

1,00

-

-

64,00 €

99,00 €

2,50

1,00

0,50

-

76,00 €

111,00 €

2n cicle NIVELL MITJÀ
HORES SETMANALS

3r nivell mitjà

4t nivell mitjà

QUOTA
INICIAL

MENSUAL
x 10

LLENG.

CORAL

INSTR.

DANSA

2,50

0

0,75

-

76,00 €

113,00 €

2,50

0

1,00

-

76,00 €

134,00 €

2,50

0

-

-

64,00 €

71,00 €

2,50

0

0,75

-

76,00 €

113,00 €

2,50

0

1,00

-

76,00 €

134,00 €

2,50

0

-

-

64,00 €

71,00 €

Altres assignatures optatives
2n Instrument
Coral d'Adults

-

0,50

-

34,00 €

-

0,75

-

51,00 €

-

0,75

-

32,00 €

MÒDULS ( cal haver cursat 1r cicle de nivell mitjà i ser menor de 18 anys )
Obligatori Instrument i una altra assignatura
HORES SETMANALS
ALTRES
Informàtica

Audició

1,00

1,00

0,50
2n Instrument
0,75

INSTR.

QUOTA INICIAL

MENSUAL
x 10

0,75

76,00 €

83,00 €

1,00

76,00 €

105,00 €

0,75

76,00 €

83,00 €

1,00

76,00 €

105,00 €

0,75

76,00 €

97,00 €

1,00

76,00 €

119,00 €

0,75

76,00 €

115,00 €

1,00

76,00 €

136,00 €
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Coral d'Adults

0,75

0,75
Cambra
1,00

0,75

76,00 €

93,00 €

1,00

76,00 €

115,00 €

0,75

76,00 €

85,00 €

1,00

76,00 €

106,00 €

0,75

76,00 €

92,00 €

1,00

76,00 €

113,00 €

ADULTS ( a partir de 18 anys ) - Es pot fer Instrument sol o assignatura solta
HORES

QUOTA INICIAL

SETMANALS

MENSUAL
x 10

0,75

76,00 €

64,00 €

1,00

76,00 €

85,00 €

0,50

76,00 €

42,00 €

1,50

76,00 €

64,00 €

1,00

76,00 €

42,00 €

Informàtica

1,00

76,00 €

42,00 €

Audició

1,00

76,00 €

42,00 €

0,50

76,00 €

34,00 €

0,75

76,00 €

51,00 €

1,50

76,00 €

64,00 €

0,75

76,00 €

21,00 €

1,00

76,00 €

28,00 €

Instrument

Llenguatge Musical

2n Instrument
Coral d'Adults
Cambra

Curs programats primer trimestre curs acadèmic 2012/2013
Modificació Junta de Govern Local.Data 30.07.2012.Acord núm. 12
Publicació edicte BOPB 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm de registre 022012019004
Curs monogràfics
Aula de Violi
Niu de Música

Preu
40,00 euros/mensuals
50,00 euros/mensuals

Rectificació quotes inicials. Curs 2012/2013
Modificació Junta de Govern Local.Data 02.07.2012.Acord núm. 09
Publicació edicte BOPB 27.07.2012.Edicte.CVE-Núm de registre 022012017792
ADULTS (a partir de 18 anys). Es pot fer instrument sol o assignatura solta
Instrument
Instrument
Instrument
Llenguatge musical
Llenguatge musical
Informàtica
Audició
2n instrument

Hores setmanals
0,75
1,00
0,50
1,50
1,00
1,00
1,00
0,50
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2n instrument
Coral d’adults
Cambra
Cambra

0,75
1,50
0,75
1,00

74,03
74,03
74,03
74,03

EMM. Aules de música programades pel 2n trimestre del curs acadèmic 2009/2010
Junta de Govern Local 01.02.2010
Publicació Edicte. BOP núm. 52, pàgina 30. Data 02/03/2010
Edicte núm. 022010005450
Aules de música moderna
Cursos trimestrals
Preu
Guitarra elèctrica .............................................................................................. 125,00 €
(3 mensualitats: 25€ gener, 50€ febrer i 50€ març)
Bateria .............................................................................................................. 125,00 €
(3 mensualitats: 25€ gener, 50€ febrer i 50€ març)
Aules de música tradicional
Cursos trimestrals
Preu
Bandúrria i llaüt ................................................................................................. 125,00 €
(3 mensualitats: 25€ gener, 50€ febrer i 50€ març)
Aula TR3ES
Cursos trimestrals
Preu
Descobrim el món amb la música ........................................................................ 75,00 €
(Curs adreçat a nens i nenes des de 12 mesos fins a 3 anys que, juntament amb els seus
pares, entraran al món de la música fent tot un treball que els ajudarà en el seu
desenvolupament posterior)
EMM. Aules de música tradicional i moderna. Curs acadèmic 2009/2010
Junta de Govern Local 21.09.2009
Publicació Edicte. BOP núm. 246, pàgina 52, data 14.10.2009
Edicte núm. 022009030413
Aula de Música Moderna
Cursos trimestrals
Guitarra
Baix elèctric
Bateria
Llenguatge musical
Cursos mensuals
Percussió llatina (octubre)
Cant modern (novembre)

Preus mes
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
Preu curs
50,00 €
50,00 €

Aula de Música Tradicional
Cursos trimestrals
Gralla
Acordió
Llenguatge musical

Preus mes
50,00 €
50,00 €
50,00 €
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Cursos mensuals
Bàsic de dansa (octubre)
Repertori de Nadal (desembre)

Preu curs
50,00 €
50,00 €

Aula Tr3es
Cursos trimestral
Descobrim el món amb la música
(Curs adreçat a nens i nenes de 12 mesos fins a 3 anys que, junt
entraran en el món de la música fent tot un treball que els
desenvolupament posterior)

Preus curs
75,00 €
amb els seus pares,
ajudarà en el seu

EMM. Taller “Descobrim el món.... amb la música”
Junta de Govern Local 03.10.2011. Acord núm.28
Publicació Edicte BOPB de data 24 d’octubre de 2011
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011025057.
Descobrim el món ... amb la música
Grup 1 any (10 sessions d’1 hora)
Grup 2 anys (10 sessions d’1 hora)

Preu
75,00 €
75,00 €

EMM. Taller “Descobrim el món.... amb la música”
Junta de Govern Local 24.01.2011
Publicació Edicte BOP. Data 11.02.2011
Edicte núm. 022011002583
Descobrim el món ... amb la música
Grup 1 any (10 sessions d’1 hora)
Grup 2 anys (10 sessions d’1 hora)

Preu
75,00 €
75,00 €

EMM. Taller “Descobrim el món.... amb la música”
Junta de Govern Local 13.09.2010
Publicació Edicte BOP. Data 25.10.2010
Edicte núm. 022010030000
Descobrim el món ... amb la música
Grup 1 any (10 sessions d’1 hora)
Grup 2 anys (10 sessions d’1 hora)

Preu
75,00 €
75,00 €

EMM. Taller “Descobrim el món.... amb la música”
Junta de Govern Local 02.02.2009
Publicació Edicte. BOP núm. 40, pàgina 31, data 16.02.2009
Edicte núm. 022009005304
Descobrim el món ... amb la música
De 12 mesos a 2 anys (10 sessions d’1 hora)
De 2 a 3 anys (10 sessions d’1 hora)

Preu
60,00 €
60,00 €

EMM. Taller “Descobrim el món.... amb la música”
Junta de Govern Local 13.10.2008
Publicació Edicte. BOP núm. 256, pàgina 48, data 24.10.2008
Edicte núm. 022008027902
Descobrim el món ... amb la música
De 6 a 12 mesos (10 sessions d’1 hora)

Preu
56,00 €
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De 12 mesos a 2 anys (10 sessions d’1 hora)
De 2 a 3 anys (10 sessions d’1 hora)

56,00 €
56,00 €

EMM. Curs monogràfic “Cos i moviment amb la música”, per al mes de novembre de
2011
Junta de Govern de 17 d’octubre de 2011. Acord núm. 27
Publicació Edicte BOPB de 8 de novembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011026249.
Curs
Preu
“Cos i moviment amb la música” ..................................................20,00 €
EMM. Activitats programades per al 2n trimestre curs 2006-2007
Junta de Govern Local 26.02.2007
Publicació Edicte. BOP núm. 89, pàgina 54, data 13.04.2007
Edicte núm. 022007010305
Aula de Música Tradicional
Acordió diàtonic. Iniciació (20h)
Acordió diàtonic. Aprofundiment (20h)
Gralla. Iniciació (20h)
Gralla. Aprofundiment (20h)

Matrícula
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Mensualitat
30,00 €
40,00 €
30,00 €
40,00 €

Aula de Música Moderna
Saxo. Iniciació (20h)
Saxo. Aprofundiment (20h)
Bateria. Iniciació (20h)
Bateria. Aprofundiment (20h)

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

30,00 €
40,00 €
30,00 €
40,00 €

Preus públics relatius a la cessió i/o lloguer de l’auditori i altres espais de l’Escola
Municipal de Música Josep Aymerich de la Garriga.
JGL Acord número 24. Data 25 de maig de 2010.
Publicació edicte BOP núm. 137.Data 9 de juny de 2010.
Edicte núm. 022010017700.
JGL. Acord número 17. Data 30 de juliol de 2012
Modificació de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA
Ple. Acord número 4. Data 27.02.2013
Aprovació del reglament d’ús per a la cessió i/o lloguer d’equipaments municipals de
l’Ajuntament de la Garriga
Tarifa bàsica
a. Auditori:
1 dia/8 hores:
Mig dia/4 hores:
1 hora (sessió):
b. Aules (aula 1, 2, 11, 12, 13 i 14) :
1 dia/8 hores:
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Mig dia/ 4 hores
58,80 € (IVA inclòs)
1 hora (sessió):
14,70 € (IVA inclòs)
c. Conserge: preu hora extra:
41,00 € (IVA inclòs)
d. Tarifes complementàries
a. Piano: 63,00 €/sessió (en cas de cessió o lloguer de l’Auditori per activitats que es
realitzin al llarg de tot el curs acadèmic, la tarifa complementària de piano serà de
50€ trimestrals per tal de contribuir a les despeses d’afinació i manteniment)
b. Equip de so: 52,50 €/sessió
c. Amplificador d’instrument: 15,75 €/sessió
d. Videoprojector i pantalla: 42,00 €/sessió
e. Equip d’enregistrament: 78,75 €/sessió
f. Tècnic de so: 52,50 €/hora
(Preus amb IVA inclòs)
Consideracions d’aplicació de les taxes-casos particulars:
Entitats sense ànim de lucre(associacions,entitats públiques, entitats
culturals) per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i oberta a tothom.
Entitats sense ànim de lucre(associacions,centres d’ensenyament/de
difusió pedagògica...)per dur a terme activitats amb accés limitat als seus
socis o persones convidades(actes a porta tancada).
Entitats sense ànim de lucre(associacions,centres d’ensenyament de
difusió pedagògica..)per dur a terme activitats amb cobrament d’entrada

Gratuït

Partits polítics
Centres d’ensenyaments/de difusió pedagògica PRIVATS per dur a terme
activitats amb entrada gratuïta
Centres d’ensenyament/de difusió pedagògica PRIVATS per dur a terme
activitats amb cobrament d’entrada

Gratuït
Descompte
Del 50% de la taxa
Pagament
Del 100% de la taxa
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Annex II
Es delega a la Junta de govern Local l’aprovació d’assignatures, cursos i quotes
corresponents.
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Preu públic pels serveis de l’Escola municipal d’Art i disseny
(Ordenança municipal núm. P02)
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del text refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix el preu públic per serveis de l'Escola
municipal d’Art i Disseny, que especifica en les seves tarifes que es contenen a l’article 3
d’aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals es prestin els serveis.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà aquella que es fixa en les
tarifes contingudes a l'annex.
Art. 4. Normes de Gestió
Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.
Els alumnes que s’incorporin a l’escola, als tallers anuals d’adults, infants i joves de l’EMAD,
a partir del dia 1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial.
Art. 5. Obligació de pagament
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públic regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’escola, s’han de fer
efectives en un termini de 3 dies, a comptar des de la data que consta en l’imprès de
liquidació, que es lliure en el moment de sol3licitar la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés
a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça.
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En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers.
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EMAD,
abans del dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La
notificació de baixa s’ha d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra
manera es cobrarà la mensualitat del mes següent.
Art. 6. Tarifes reduïdes
1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals
dels estudis reglats i tallers anuals de l’EMAD.
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit
s’especifiquen:
a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar
cursant aquests estudis reglats i/o tallers a l’EMAD tindrà dret a una reducció del 25%
de la quota mensual per a cadascun dels membres, prèvia sol·licitud mitjançant
presentació d’una instància.
b) Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones
jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant
presentació del document corresponent.
Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament, mitjançant presentació de la
documentació corresponent.
3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de
més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir de l'ú de gener de 1993. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Modificada el 10 de maig de 1994
Modificada el 4 d’abril de 1995
Modificada el 3 de setembre de 1996
Modificada el 8 d’abril de 1997
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir del setembre de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Modificada el dia 9 de novembre de 1999.
Modificada el dia 26 d’octubre de 2000.
Modificada el dia 13 de novembre de 2001
Modificació Ajuntament Ple. Data: 04.06.2002
Publicació Edicte (BOP núm. 153, pàgina 25, data 27/06/2002)
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Modificada el dia 7 de juliol de 2003 (BOP núm. 170/Pàg. 36 17/07/2003)
Modificada el dia 15 de desembre de 2003
(Acord 10 CMG). Publicació edicte (BOP 27.12.2003, número 310, pàgina 46)
Modificada el dia 15 de març de 2004
(Acord 22 JGL) Publicació Edicte (BOP 7.04.2004, número 84, pàgina 53)
Modificada el dia 22 de març de 2004
(Acord 35 JGL). Publicació Edicte (BOP 7.04.2004, número 84, pàgina 53)
Modificada el dia 1 de juny de 2004
(Acord 13 JGL). Publicació Edicte (BOP 14.06.2004, número 142, pàgina 84)
Modificada el dia 08.11.2004 (JGL Acord núm. 8)
Modificació Ajuntament Ple Acord 29. Data: 02.11.2004
Publicació Anunci (BOP núm. 265, pàgina 39, data 04.11.2004)
Publicació Anunci (Diari Avui, pàgina 45, data 04.11.2004)
Publicació Edicte (BOP núm. 306, annex II, pàgines 61-62, data 22.12.2004)
Modificada el dia 27.12.2004
(JGL Acord núm. 27). Publicació Edicte (BOP 13.01.2005, número 11, pàgina 44)
Modificada el dia 13.06.2005
JGL Acord núm. 39
Publicació Edicte BOP núm. 154, pàgina 34 de 29.06.2005
Modificada el dia 25.07.2005
JGL Acord núm. 19
Publicació Edicte BOP núm. 188, pàgina 88 de 08.08.2005. Edicte núm. 022005018411
Modificació en data 05.12.2005
JGL Acord núm. 27
Publicació Edicte BOP núm. 301, pàgina 28, de 17.12.2005.Edicte núm. 022005028709
Modificació en data 20.03.2006
JGL Acord núm. 23
Publicació Edicte BOP núm. 75, pàgina 19. Data 29.03.2006.Edicte núm. 022006007948
Modificació en data 26.07.2006
JGL Acord núm. 38
Publicació Edicte BOP núm. 188, pàgina 39. Data 08.08.2006.Edicte núm. 022006022293
JGL Acord núm. 39
Publicació Edicte BOP núm. 188, pàgina 40. Data 08.08.2006.Edicte núm. 022006022294
JGL Acord núm. 37
Publicació Edicte BOP núm. 188, pàgina 39. Data 08.08.2006
Edicte núm. 022006022292
Modificació JGL Acord núm. 09
Publicació Edicte BOP núm. 254/pàgina 73. Data 24.10.2006. Edicte núm. 022006028610
Modificació JGL 25.09.2006. Acord núm. 17

Pàgina 278 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Publicació edicte: BOP núm. 254/pàgina 74. Data 24.10.2006. Edicte núm. 022006028613
Modificada JGL 04.12.2006. Acord núm. 15
Publicació edicte: BOP núm.. 300/pàgina 47. Data 16.12.2006. Edicte núm. 022006034254
Modificada JGL 20.03.2007. Acord núm. 23
Publicació edicte: BOP núm. 89/pàgina 54. Data 13.04.2007. Edicte núm. 022007010319
Modificada JGL 25.05.2007. Acord núm. 38
Publicació edicte: BOP núm. 193/pàgina 27. Data 13.08.2007. Edicte núm. 022007022640
Modificada JGL 23.07.2007. Acord núm. 19
Publicació edicte: BOP núm. 193/pàgina 26. Data 13.08.2007 .Edicte núm. 022007022585
Modificada JGL 23.07.2007. Acord núm. 20
Publicació edicte: BOP núm. 193/pàgina 26-27. Data 13.08.2007. Edicte núm.
022007022598
Modificada JGL 17.09.2007. Acord núm. 13
Publicació edicte: BOP núm. 236/pàgina 40. Data 02.10.2007. Edicte núm. 022007025596
Modificada JGL 01.10.2007. Acord núm. 32
Publicació edicte: BOP núm. 248/pàgina 53-54. Data 16.10.2007. Edicte núm.
022007027148
Modificada JGL 19.11.2007. Acord núm. 17
Publicació edicte: BOP núm. 306/pàgina 30. Data 22.12.2007. Edicte núm. 022007033862
Modificada JGL 28.01.2008. Acord núm. 20
Publicació edicte: BOP núm. 32, pàgina 63. Data 06.02.2008. Edicte núm. 022008003105
Modificada JGL 03.03.2008. Acord núm. 16
Publicació edicte: BOP núm. 64, pàgina 60. Data 14.03.2008. Edicte núm. 022008006878
Modificada JGL 19.05.2008. Acord núm. 16
Publicació edicte: BOP núm. 130, pàgina 31. Data 30.05.2008. Edicte núm. 022008014872
Modificada JGL 28.07.2008. Acord núm. 34
Publicació edicte: BOP núm. 192, pàgina 38. Data 11/08/2008. Edicte núm. 022008022741
Modificada JGL 28.07.2008. Acord núm. 39
Publicació edicte: BOP núm. 192, pàgina 38. Data 11/08/2008. Edicte núm. 022008022738
Modificada JGL 21.10.2008. Acord núm. 20
Publicació edicte: BOP núm. 265, pàgina 65. Data 04/11/2008. Edicte núm. 022008029042
Modificada JGL 09.12.2008. Acord núm. 15
Publicació edicte. BOP núm. 307, pàgina 49. Data 23/12/2008. Edicte núm. 022008034296
Modificada JGL 09.03.2009. Acord núm. 16
Publicació edicte BOP núm. 77, Annex II, pàgina 31. Data 31/03/2009. Edicte núm.
022009010391
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Modificada JGL 22.06.2009. Acord núm. 15
Publicació edicte BOP núm.164, pàgina 40. Data 10/07/2009. Edicte núm. 02200922054
Modificada JGL 20.07.2009. Acord núm. 19
Publicació edicte BOP núm. 210, pàgina 25. Data 02/09/2009. Edicte núm. 022009026893
Modificada JGL 21.09.2009. Acord núm. 20
Publicació edicte BOP núm. 246, pàgina 51. Data 14.10.2009. Edicte núm. 022009030407
Modificada JGL 30.11.2009. Acord núm. 15
Publicació edicte BOP núm. 295, pàgina 42. Data 10.12.2009. Edicte núm. 022009036766
Modificada JGL 14.06.2010.Acord núm.19
Publicació edicte BOP núm.150,pàgina 40. Data 24.06.2010.Edicte núm.022010019645
Modificada JGL 05.07.2010. Acord núm. 14.
Publicació edicte BOP de data 23 de juliol de 2010. Edicte núm. 022010021977
Modificada JGL 13.09.2010. Acord núm. 17.
Publicació edicte BOP de data 25 d’octubre de 2010. Edicte núm. 022010030013
Modificada JGL 20.09.2010. Acord núm. 13.
Publicació edicte BOP de data 25 d’octubre de 2010. Edicte núm. 022010030004
Modificada JGL 29.11.2010. Acord núm. 21.
Publicació edicte BOP de data 24 de desembre de 2010. Edicte núm. 022010036354
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.04.2011.Acord núm.12
Publicació edicte BOPB de 12 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011011322.
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.13
Publicació edicte BOPB de 20 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011017753.
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.14
Publicació edicte BOPB de 13 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011016958.
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.07.2011.Acord núm.16
Publicació edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011019212.
Modificació Junta de Govern Local.Data.19.09.2011.Acord núm.17
Publicació edicte BOPB de 3 de octubre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011023612.
Modificació Junta de Govern Local.Data.19.12.2011.Acord núm.17
Publicació edicte BOPB de 28 de desembre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011031418.
Modificació Junta de Govern Local.Data.05.03.2012 .Acord núm.24
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Publicació edicte BOPB de 28 de març de 2012.Edicte.CVE-Núm.de registre
022012006524.
Modificació Junta de Govern Local.Data.19.03.2012 .Acord núm.49
Publicació edicte BOPB de 30 d’abril de 2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012009047.
Modificació Junta de Govern Local. Data: 14.06.2012. Acord núm. 13
Publicació edicte BOPB de 14 de juny de 2012.Edicte: CVE-Núm. de registre:
022012013752
Modificació Junta de Govern Local. Data 18.06.2012. Acord 07
Publicació edicte BOPB. 04.07.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012015670
Modificació Junta de Govern Local. Data 18.06.2012. Acord 11
Publicació edicte BOPB. 04.07.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012015698
Modificació Junta de Govern Local. Data 16.07.2012. Acord 11
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012018910
Modificació Ple. Data 25.07.2012. Acord 09
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012018929
Modificació Junta de Govern Local. Data 14.01.2013. Acord 10
Publicació edicte BOPB. 30.01.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013001838
Modificació Junta de Govern Local. Data 02.04.2013. Acord 15
Publicació edicte BOPB. 15.04.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013008523
Modificació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 06
Publicació edicte BOPB. 06.05.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013010421
Modificació. Junta Govern Local. Data 27.05.2013. Acord 14
Publicació edicte BOPB. 07.06.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013013757
Modificació. Junta Govern Local. Data 10.06.2013. Acord 23
Publicació edicte BOPB. 02.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016205
Modificació. Ple. Data 26.06.2013. Acord 08
Publicació edicte BOPB. 04.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016410
Modificació. Junta de Govern Local. Data 27.06.2013. Acord 34
Publicació edicte BOPB. 08.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016729
Modificació. Ple. Data 30.04.2014. Acord 04
Publicació anunci BOPB. 12.05.2014. Anunci: CVE-Núm. de registre: 022014011578
Publicació edicte BOPB. 15.07.2014. Edicte: CVE-Núm. de registre: 022014018066
Modificació. Junta de Govern Local. Data:02.06.2014. Acord 14
Publicació edicte BOPB. 11.06.2014. Edicte: CVE-Núm. de registre: 022014014726
Modificació. Junta de Govern Local. Data: 26.01.2015. Acord 14
Publicació edicte BOPB 09.02.2015. Edicte: CVE-Núm. de registre: 022015002896
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Modificació. Junta de Govern Local. Data: 20.04.2015. Acord 16
Publicació edicte BOPB 05.05.2015. CVE-Núm. de registre: 022015011959
Modificació. Junta de Govern Local. Data: 14.12.2015. Acord 66
Edicte. BOPB 31.12.2015. CVE-022015028050
Modificació. Junta de Govern Local. Data: 30.05.2016. Acord 23
Edicte BOPB 06.06.2016. CVE-022016009417
Modificació Ple. Data 26.07.2017. Acord núm. 15
Publicació anunci BOPB 08.08.2017. Anunci CVE-Núm. de registre: 022017015667
Publicació diari Ara. Data 08.08.2017. Pàgina 6
Publicació edicte BOPB 11.10.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017019334
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Annex I. Quotes
Aprovació preus públics dels cicles formatius de l’EMAD a partir del curs acadèmic
2016/2017
Junta de Govern Local. Data: 06.06.2016. Acord 23
Edicte BOPB de data 06.06.2016. CVE- 022016009417

CICLE FORMATIU

QUOTA INICIAL

CFGM Reproduccions artístiques en fusta
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material

88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
96,99 € / semestral
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
30,09 € / semestral

QUOTA
MENSUAL
31,09 €
21,06 €
0€
21,06 €
15,05 €
61,18 €
32,10 €
0€
32,10 €
21,06 €

Aprovació del preu públic del curs preparatori de la part específica de la prova
d’accés per a cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de l’Escola
municipal d’Art i Disseny, per al curs acadèmic 2015-2016
Junta de Govern Local. Data: 14.12.2015. Acord núm. 66
Edicte BOPB de data 31.12.2015. CVE-02201502805
Durada: del 20 de gener al 6 de maig de 2016 (198 hores)
Horari: dimecres, dijous i divendres de 17.00 a 21.30 hores
Quota inicial: 150,00 euros
Pagaments mensuals: 51,67 euros (3 pagaments de febrer a abril)
Preus públics dels monogràfics, programats per l’EMAD pel 3r trimestre 2014/2015
Aprovació JGL. Data: 20.04.2015. Acord 16
Publicació BOPB de data 05.05.2015. Edicte CVE-Núm. de registre: 022015011959

Dades dels cursos
Introducció a la fotografia digital i Photoshop
Durada: 4 hores
Dies: 5 i 6 de maig
Introducció a la fotografia digital: la càmera réflex
Durada: 4 hores
Dies: 12 i 13 de maig
Fotografia digital avançada, Photoshop i càmera Raw
Durada: 4 hores
Dies: 19 i 20 de maig
Història de la fotografia. El diàleg amb el cinema i la pintura
Durada: 4 hores
Dies: 26 i 27 de maig
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inscripció
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
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Fotografia publicitària: retrat i bodegó
Durada: 4 hores
Dies: 2 i 3 de juny
Fotografia creativa
Durada: 4 hores
Dies: 9 i 10 de juny
Fotografia analògica: el laboratori per la foto en blanc i negre
Durada: 4 hores
Dies: 16 i 17 de juny
Introducció a la fotografia de viatge i reportatge
Durada: 4 hores
Dia: 13 de juny
Passejades fotogràfiques: natura i arquitectura
Durada: 4 hores
Dia: 27 de juny

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

Preus públics dels monogràfics, programats per l’EMAD pel 2n trimestre 2014/2015
Aprovació JGL. Data: 26.01.2015. Acord 14
Publicació BOPB de data 26.01.2015. Edicte CVE-Núm. de registre: 022015002896
Dades dels cursos
Monogràfic d’introducció a la fotografia digital i Photoshop
Durada: 20 hores
Horari: dimarts, de 18 a 20.30 hores
Monogràfic d’introducció a la fotografia digital: la càmera rèflex
Durada: 10 hores
Horari: dimecres, de 19 a 21.30 hores

Quota inscripció
95,00 euros

Monogràfic de lettering digital
Durada: 20 hores
Horari: dimecres, de 16 a 18.30 hores

99,00 euros

47,50 euros

Preus públics dels monogràfics, programats per l’Escola municipal d’Art i Disseny
(EMAD) per al mes de juliol de 2014
Aprovació.JGL. Data 02.06.2014. Acord 14
Publicació BOPB de data 11.06.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre: 022014014726
Dades dels cursos
Monogràfic de gravat
Durada: del 2 al 14 de juliol (10 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 20.30 h
Lloc: Taller Can Xic EMAD
Monogràfic de realització de figures utilitzant motlles i materials de reciclatge
Durad: de l’1 al 10 de juliol (10 h)
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 20.30 h
Lloc: Taller Can xic EMAD
Arteràpia
Durada: de l’1 al 15 de juliol (15 h)
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 21 h
Lloc: taller Can Xic EMAD
Iniciació al torn
Durada: de l’1 al 15 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h
Loc: taller de ceràmica EMAD
Pintura a l’aire lliure
Durada: de l’1 al 15 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 h
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Quota
inscripció

Quota
material

40,00 €

5,00 €

40,00 €

5,00 €

48,00 €

5,00 €

48,00 €

7,50 €

48,00 €

-
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Lloc: lloc de trobada EMAD

Preus públics dels cicles formatius i tallers anuals del curs acadèmic 2014/15
Aprovació. JGL. Data 07.04.2014. Acord 33
Publicació BOPB de data 24.04.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre: 022014010187
Cicles formatius
CURS 14/15
Quota inicial
Quota mensual
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €
88,26 €
-€
88,26 €
21,06 €
88,26 €
15,05 €
96,99 € / semestral
88,26 €
41,12 €
88,26 €
26,08 €
88,26 €
-€
88,26 €
26,08 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
42,13 €
88,26 €
26,08 €
88,26 €
-€
88,26 €
26,08 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
60,18 €
88,26 €
31,09 €
88,26 €
-€
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
61,18 €
88,26 €
32,10 €
88,26 €
-€
88,26 €
32,10 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
60,18 €
88,26 €
31,09 €
88,26 €
-€
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €

Cicle formatiu
CFGM d’Ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Artfinal de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica interactiva
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics

L’assegurança escolar obligatòria es manté en 1,12 €.
Tallers anuals
Nom del taller
Taller de dibuix i pintura (1dia)
Taller de dibuix i pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura (1 dia)
Taller tècniques pictòriques
Taller ceràmica i modelat (2 hores)
Taller ceràmica i modelat (4 hores)
Taller ceràmica i modelat (6 hores)
Taller d’iniciació al torn

Quota inicial

Quota mensual

50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €

35,10 €
53,16 €
35,10 €
35,10 €
34,10 €
53,16 €
82,25 €
35,10 €
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7,32 €
12,54 €
18,55 €
7,32 €
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Taller d’iniciació a l’elaboració de rajola
catalana i murals
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants i joves (1 dia)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants i joves (2 dies)
Taller experimemtem amb l’art i el teatre en
anglès (P4-6è)

50,15 €

34,10 €

7,32 €

50,15 €

28,79 €

-

50,15 €

40,97 €

-

50,15 €

32,90 €

-

L’assegurança es manté en 3 €.
Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 27.06.2013. Acord 34
Publicació edicte BOPB. 08.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016729
Nom del taller

Quota
inicial (€)

Assegurança
(€)

Mensualitat
(€)

50,00
50,00
50,00

3,00
3,00
3,00

35,00
28,70
32,80

Iniciació al torn
Expressió plàstica i ceràmica per a infants (P3)
Expressió plàstica en anglès (1r-6è EP)

Quota
material/mensual
(€)
7,30
-

Aprovació preus públics
Modificació. Ple. Data 26.06.2013. Acord 08
Publicació edicte BOPB. 04.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016410
Nom del curs
Ebenisteria artística (grau mitjà)
Gràfica interactiva (grau superior)
Mobiliari (grup superior)

Quota inicial (€)
88,00
88,00
88,00

Mensualitat (€)
31,00
61,00
60,00

Material (€)
96,70 semestral
30,00 semestral
-

Assegurança (€)
3,00
3,00
3,00

Aprovació preus públics
Junta Govern Local. Data 10.06.2013. Acord 23
Publicació edicte BOPB. 02.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016205
Dades del curs
Fer paper i enquadernació
Durada: del 9 al 18 de juliol (12h)
Horari: dimarts i dijous de 18 a 21 hores
Lloc: taller Can Xic EMAD
Experimenta amb l’art: art matèric i
expressionisme
Durada: Del 8 al 17 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Lloc: Taller Can Xic EMAD
Dibuix al natural amb model
Durada: del 2 a l’11 de juliol (12 h)
Horari: dimarts i dijous, de 9.30 a 12.30 h
Camins vers l’abstracció
Durada: de l’1 al 10 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 hores

Quota model (€)

Quota
inscripció
(€)
35,00

Quota
material
(€)
10,00

35,00

10,00

-

35,00

-

40,00

10,00

26,00 (De 6 a 10
alumnes o
15,20 (d’11 a 14
alumnes
-

Pàgina 286 - 447

-

Ordenances i preus públics 2018

Aprovació preus públics monogràfic intensiu de dibuix i pintura
Aprovació. Junta de Govern Local. Data: 27.05.2013. Acord: 14
Publicació edicte BOPB. 07.06.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013013757
Dades del curs
Monogràfic intensiu de dibuix i pintura amb diferents tècniques (15h)
Durada: Del 16 al 30 de juliol de 201
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 hores
Lloc: taller Can Xic EMAD

Quota
inscripció
40,00 €

Quota
material
10,00 €

Preus públics dels cicles formatius del curs acadèmic 2013/2014
Aprovació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 06
Publicació edicte BOPB. 06.05.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013010421
CURS 13/14
Quota inicial
Quota mensual
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
21,00 €
88,00 €
15,00 €
96,70 € / semestral
88,00 €
41,00 €
88,00 €
26,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
26,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
60,00 €
88,00 €
31,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
60,00 €
88,00 €
31,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €

Cicle formatiu
CFGM d’Ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Artfinal de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Adaptació cicles formatius de Gràfica
(LOE)
CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica interactiva
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material

CURS 13/14
Quota inicial
Quota mensual
88,00 €
42,00 €
88,00 €
26,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
26,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
61,00 €
88,00 €
32,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
32,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral

L’assegurança escolar obligatòria es manté en 1,12 €.
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Preus públics dels monogràfics corresponents a tercer trimestre del curs acadèmic
2012/2013
Modificació Junta de Govern Local. Data 02.04.2013. Acord 15
Publicació edicte BOPB. 15.04.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013008523
Nom del curs
Què és ser un luthier (20 h)
Fotografìa de figura humana i dibuix vectorial (20 h)
Iniciació a l’art de la decoració pictòrica del cos (20 h)

Quota
150,00 euros
150,00 euros
150,00 euros

Preu públic curs preparatori part específica prova d’accés CFGM Arts plàstiques i
disseny. Curs acadèmic 2012-2013
Modificació Junta de Govern Local. Data 14.01.2013. Acord 10
Publicació edicte BOPB. 30.01.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013001838
Durada: del 25 de gener al 26 d’abril de 2013 (50 hores)
Horari: divendres, de 17 a 21 hores
Preu/alumne: 96,00 euros
Monogràfics de gràfica publicitària i mobiliari. Curs 2012/2013
Ple. Data 25.07.2012. Acord 09
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte.CVE-Núm. registre: 02201201829
Nom del curs
Monogràfic Gràfica publicitària (Opció A o B)
Monogràfic de Mobiliari (Opció A o B)

Quota inicial
85,00 euros
85,00 euros

Mensualitat
58,00 euros
58,00 euros

Assegurança
3,00 euros
3,00 euros

Prova accés a cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Modificació Junta de Govern Local. Data 16.07.2012. Acord 11
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012018910
Curs de preparació de la part comuna i específica de la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior d’arts plàstiques i disseny (498 hores): 766,00 euros. Quota inicial: 150,00
euros. Pagaments mensuals: 88,00 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (300 hores): 460,00 euros. Quota inicial: 150,00 euros.
Pagaments mensuals: 44,30 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (198 hores): 305,00 euros. Quota inicial: 150,00 euros.
Pagaments mensuals: 22,15 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Preus públics dels cicles formatius per al curs 2012/2013
Junta de Govern Local de 18.06.2012. Acord núm.11
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Publicació Edicte BOPB. 04.07.2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012015698

Cicle formatiu

Quota inicial

Quota mensual

CFGM d’ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’art final de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

30,00 euros
20,00 euros
0,00 euros
20,00 euros
15,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

40,00 euros
25,00 euros
0,00 euros
25,00 euros
20,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

58,00 euros
30,00 euros
0,00 euros
30,00 euros
20,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

58,00 euros
30,00 euros
0,00 euros
30,00 euros
20,00 euros

Quota
semestral

96,70 euros

30,00 euros

30,00 euros

Assegurança escolar obligatòria: 1,12 euros
Tallers anuals 2012/2013
Junta de Govern Local de 18.06.2012. Acord núm.07
Publicació Edicte BOPB. 04.07.2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012015670
Tallers anuals 2012/2013
Nom del taller
Taller de dibuix i pintura (1dia)
Taller de dibuix i pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura (1 dia)
Taller matinal dibuix i pintura (2 dies)
Taller tècniques pictòriques
Taller ceràmica i modelat (2 hores)
Taller ceràmica i modelat (4 hores)
Taller ceràmica i modelat (6 hores)
Taller escultura amb fang
Taller pintura i creativitat
Taller iniciació a la tècnica del gravat
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants (1 dia)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants (2 dies)

Quota inicial

Assegurança

Mensualitat

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

35,00 €
53,00 €
35,00 €
53,00 €
35,00 €
34,00 €
53,00 €
82,00 €
34,00 €
34,00 €
39,00 €
28,70 €

50,00 €

3,00 €

40,85 €
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7,30 €
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-

Ordenances i preus públics 2018

Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
alumnes d’ESO (1 dia)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
lumnes d’ESO (2 dies)
Taller experimemtem amb l’art i el teatre en
anglès (P4-6è)

50,00 €

3,00 €

28,70 €

50,00 €

3,00 €

40,85 €

50,00 €

3,00 €

32,80 €

Monogràfics 1r trimestre 2012/2013
Nom del curs
Iniciació al disseny amb Autocad (20 h)
Fotografia digital (20 h)
Lidera’t i canvia (20 h)
Talla artística (20 h)
3D Max avançat (10 h)
El so i la música en la publicitat (20 h)

Quota
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
75,00 €
150,00 €

Cursos monogràfics programats pels mesos de juny i juliol de 2012
Junta de Govern Local de 4 de juny de 2012. Acord núm. 13
Publicació Edicte BOPB de 14 de juny de 2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012013752
Nom del curs
Monogràfic d’enquadernació (12h)
Monogràfic intensiu dibuix i pintura (12h)
Monogràfic intensiu de talla artística (9h)

Quota inscripció
38,00 €
35,00 €
68,00 €

Quota material
5,00 €
10,00 €
-

Cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
d’arts plàstiques i disseny 2011/2012
Junta de Govern de 19 de setembre de 2011. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOPB de 3 d’octubre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011023612.
Curs de preparació de la part comuna i específica de la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior d’arts plàstiques i disseny (498 hores): ......................................... 766,00 €
Quota inicial: ........................................................................................................ 150,00 €
Pagaments mensuals (de setembre a abril): ........................................................ 77,00 €
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (300 hores): ................................................... 460,00 €
Quota inicial: ......................................................................................................... 150,00 €
Pagaments trimestrals (setembre, novembre i gener): ......................................... 155,00 €
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (198 hores): ................................................... 305,00 €
Quota inicial: .......................................................................................................... 150,00 €
Pagament novembre: ............................................................................................ 155,00 €
EMAD: Preus públics dels cicles formatius, per al curs 2011/2012:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 13
Publicació Edicte BOPB de 20 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011017753.
Cicle formatiu

Quota inicial

Quota
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-
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mensual

subvenció aplicada

CFGM d’ebenisteria artística

69,00 €

100,00 €

75%

25,00 €

Obra final

69,00 €

52,00 €

75%

13,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

52,00 €

75%

13,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

36,00 €

75%

9,00 €

Quota material

96,70 € /
semestral

-

-

-

CFGM d’artfinal de disseny
gràfic

69,00 €

100,00 €

80%

20,00 €

Obra final

69,00 €

52,00 €

80%

10,40 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

52,00 €

80%

10,40 €

Mòduls teòrics

69,00 €

36,00 €

80%

7,20 €

Quota material

30,00 € /
semestral

-

-

-

CFGS de gràfica publicitària

69,00 €

114,00 €

80%

22,80 €

Projecte final

69,00 €

60,00 €

80%

12,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

60,00 €

80%

12,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

43,00 €

80%

8,60 €

Quota material

30,00 € /
semestral

-

-

-

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CFGS de mobiliari 1r

69,00 €

114,00 €

50%

57,00 €

CFGS de mobiliari 2n

69,00 €

114,00 €

75%

28,50 €

Projecte final

69,00 €

60,00 €

0%

60,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

60,00 €

0%

60,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

43,00 €

0%

43,00 €

Assegurança escolar obligatòria: 1,12 €
EMAD. Preus públics dels cursos per al 3r trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de març de 2012. Acord núm. 49
Publicació Edicte BOPB de 30 d’abril de 2012.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012009047.
Nom del curs
Iniciació a la talla artística (10 hores)

Quota/alumne
68,00 €

EMAD. Preus públics dels cursos per al 3r trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 5 de març de 2012. Acord núm. 24
Publicació Edicte BOPB de 28 de març de 2012.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012006524.
Nom del curs
Taller d’emprenedors: Puc crear el meu lloc de treball? (10 hores)
Com maquillar-se des de Photoshop (10 hores)
Facebook a fons: com treure’n el màxim profit a nivell professional (10 hores)
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Fotografia digital: com aconseguir les millors fotografies aquest estiu (10 hores)
Practica per convertir-te en el millor fotògraf de les teves vacances! (passejades
fotogràfiques) (2 sessions de 4 hores cadascuna)
Coaching i PNL, aprèn a aconseguir allò que vols de les teves relacions socials i
laborals (10 hores)
Ilustrator a la teva mida (10 hores)
Indesign a la teva mida (10 hores)
Iniciació a la tècnica del gravat (30 hores; abril, maig i juny)

68,00 €
28,30 € / sessió
68,00 €
74,00 €
74,00 €
Mensualitat: 38,00 €
Material: 6,00 €

EMAD. Preus públics dels cursos per al segon trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de desembre de 2011. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOPB de 28 de desembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011031418.
Nom del curs
Taller d’emprenedors: Puc crear el meu lloc de treball? (20 hores)
Curs d’introducció al disseny gràfic (22 hores)
Curs de creació de llocs web amb Joomla (22 hores)
Itineraris fotogràfics (5 sessions de 4 hores cadascuna)
Curs preparatori per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i
disseny de grau mitjà (50 hores)

Quota/alumne
113,20 €
113,20 €
115,60 €
28,30 € / sessió
96,00 €

EMAD. Cursos, per al 3er trimestre 2010/11.
Junta de Govern de 11 d’abril de 2011. Acord núm. 12
Publicació Edicte BOPB de 12 de maig de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011011322.
NOM DEL CURS
Iniciació al disseny d’interiors i Autocad (20h)
Photoshop avançat (20h)
Fotografia digital: tècniques bàsiques per aconseguir les
millors fotografies aquest estiu (20h)
Disseny de pàgines web amb llenguatge html i css (20h)

PREU
154,75 €
108,80 €
108,80 €
108,80 €

Cursos programats per al 2n trimestre del curs acadèmic 2010/2011
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 21
Data d’aprovació de l’acord 29.11.2010
Publicació edicte BOP. Data 24/12/2010
Edicte núm. 022010036354
Curs
Iniciació al disseny d’interiors amb Autocad i Rhinoceros (22,5 h).......................
Fotografia digital i Photoshop (22,5 hores) ...........................................................
Illustrator CS4 i Indesing (22,5h) ...........................................................................
Preparació de la part específica de la prova d’accés a CCFF de grau mitjà d’Arts Plàstiques
i disseny (50 hores) ...............................................................................................

Cursos programats per al 2n trimestre del curs acadèmic 2009/2010
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 15
Data d’aprovació de l’acord 30.11.2009
Publicació edicte. BOP núm. 295, pàgina 42. Data 10/12/2009
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Preu
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108,80 €
108,80 €
96,00 €
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Edicte núm. 022009036766
Curs
Ceràmica al torn (21 hores) ..................................................................................
Iniciació al disseny d’interiors i autocad (22,50 hores) ..........................................
Photoshop (27 hores) ............................................................................................
Preparació part específica prova accés CCFF grau mitjà arts plàstiques i disseny (24 h)....
Prep.part específica prova accés CCFF grau superior arts plàstiques disseny 1r grup 48h
Prep.part específica prova accés CCFF grau superior arts plàstiques disseny 2n grup 48h
* 2 pagaments de 78 €, els mesos de gener i març

Preu
141,50 €
174,10 €
130,60 €
86,00 €
156,00 €*
156,00 €*

Cicles formatius de l’EMAD. Curs acadèmic 2010-2011
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 13
Data d’aprovació de l’acord 20.09.2010
Publicació Edicte BOP. Data 25/10/2010
Edicte núm. 022010030004
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
100,00%
66,50 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
66,50 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r/2n
100,00%
66,50 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
100,00%
66,50 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
66,50 €
* La quota mensual dels CFGM és de 96,50 € i dels CFGS és de 109,70 €
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
66,50 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
66,50 €
* La quota mensual dels CFGS és de 109,70 €

Quota mensual*
Quota mensual*
54,85 €
27,43 €

Cicles formatius de l’EMAD. Curs acadèmic 2009-2010
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 20
Data d’aprovació de l’acord 21.09.2009
Publicació Edicte: BOP núm. 246, pàgina 51, Data. 14/10/2009
Edicte núm. 022009030407
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
100,00%
65,50 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
65,50 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r/2n
100,00%
65,50 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
100,00%
65,50 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
65,50 €
* La quota mensual dels CFGM és de 95,00 € i dels CFGS és de 108,10 €
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
65,50 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
65,50 €
* La quota mensual dels CFGS és de 108,10 €

Quota mensual*
Quota mensual*
54,05 €
27,03 €

Cursos i tallers de l’EMAD programats per al 1r trimestre del curs acadèmic 20102011.
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 14
Data aprovació acord: 05.07.2010.
Publicació Edicte: BOP , de 23 de juliol de 2010.
Edicte núm. 022010021977
Curs /taller
Dibuix i Pintura (1 dia)

Matrícula Assegurança Mensualitat Materialmensual
48,70 € 3 €
34,20 €
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Dibuix i Pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura.
Tècniques pictòriques
Ceràmica i modelat (2 hores)
Ceràmica i modelat (3 hores)
Ceràmica i modelat (4 hores)
Ceràmica i modelat (5 hores)
Ceràmica i modelat (7 hores)
Taller expressió plàstica i
Ceramica per a infants (1 dia)
Taller expressió plàstica i
Ceràmica per a infants (2dies)
Taller expressió plàstica i
Ceràmica per a alumnes d’ESO
Ceràmica al torn (21 h)
Photoshop (27h)
Iniciació al disseny d’interiors i Autocad
(22, 5 h)

48,70€ 3€
51,75 €
3€
34,20 €
48,70€ 3€
34,20 €
18,20€ (*)
48,70€ 3€
33,20€
7,30 €
48,70€ 3€
49,20€
10,35 €
48,70€ 3€
51,80 €
12,50 €
48,70€ 3€
74,70€
16,40€
48,70€ 3€
104,60€
23,00€
48,70€

48,70 €

3€

28,00 €

48,70 €

3€

39,90 €

48,70 €
141,50 €
130,60 €

3€

28,00 €

174,10 €

(*) Un sol pagament a principi de curs
Cursos i tallers de l’EMAD programats per al 1r trimestre del curs acadèmic 20112012.
Junta de Govern de 11 de juliol de 2011. Acord núm. 16
Publicació Edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011019212.
Curs /taller
Dibuix i Pintura (1 dia)
Dibuix i Pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura.
Taller de recorregut pictòric
Taller de tècniques pictòriques
Ceràmica i modelat (2 hores)
Ceràmica i modelat (4 hores)
Ceràmica i modelat (6 hores)
Taller de decoració ceràmica
Taller d’escultura amb fang
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a infants (1 dia)
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a infants (2dies)
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a alumnes d’ESO

Quota inicial Assegurança Mensualitat Materialmensual
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
51,75 €
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
34,20 €
18,20 € (*)
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €
3€
51,80 €
12,50 €
48,70 €
3€
80,11 €
18,50 €
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €

3€

28,00 €

48,70 €

3€

39,90 €

48,70 €

3€

(*) Un sol pagament a principi de curs
Cursos monogràfics 1r trimestre 2011/12
NOM DEL CURS

QUOTA

Interiorisme i Autocad (22,5 h)

174,10 €

Photoshop (22,5 h)

108,80 €

Disseny de pàgines web amb llenguatge html
i CSS (22,5 h)

180,80 €

Fotografia digital (22,5 h)

108,80 €
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EMAD: Monogràfic “El volum i la pintura amb les terres refractàries”, per als mesos
de juny i juliol de 2011:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 14
Publicació Edicte BOPB de 13 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011016958.
Curs
El volum i la pintura amb les terres refractàries (24 h)

Preu
76,80 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2007-2008
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 32
Data d’aprovació de l’acord 01.10.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 248, pàgina 53-54, data 16.10.2007
Edicte núm. 022007027148

Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
75,00%
61,60 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
61,60 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r 100,00%
61,60 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
75,00%
61,60 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
61,60 €
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
61,60 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
61,60 €
* La quota mensual dels CFGM és de 87,00 € i dels CFGS és de 99,00 €

Quota mensual*
22,33 €
24,75 €
50,85 €
25,43 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2006-2007
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm 17
Data d’aprovació: 25.09.2006
Publicació Edicte: BOP núm. 254, pàgina 74, data 24.10.2006
Edicte núm. 022006028613
1. Quotes dels cicles subvencionats pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya:
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
75,00%
60,00 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
60,00 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r 100,00%
60,00 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
75,00%
60,00 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
60,00 €
* La quota mensual dels CFGM és de 87,00 € i dels CFGS és de 99,00 €
2. Cicle formatiu de grau superior de mobiliari:
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS Mobiliari
1r
50,00%
60,00 €
CFGS Mobiliari
2n
75,00%
60,00 €
* La quota mensual dels CFGS és de 99,00 €

Quota mensual*
21,75 €
24,75 €
Quota mensual*
49,50 €
24,75 €

Material alumnes del CFGM d’Ebenisteria Artística. Curs acadèmic 2006-2007
Junta de Govern Local. Data 26.07.2006
BOPB núm. 188. Pàgina 39. Data: 080.08.2006
Anunci 022006022294
Quota trimestral ................................................................................................
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Nou taller de ceràmica i modelat per al curs acadèmic 2007-2008
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 13
Data aprovació acord: 17.09.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 236, pàgina 40, data 02.10.2007.
Edicte núm. 022007025596
Taller
Matrícula Assegurança
Ceràmica i Modelat 45 €
3€

Mensualitat
Material mensual
(2 hores) 30 €
6€
(4 hores) 48 €
11 €
(6 hores) 65 €
16,50 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny curs 2008-2009
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 20
Data d’aprovació de l’acord 21.10.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 265, pàgina 65, data 04/11/2008
Edicte núm. 022008022741
Cursos
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (138 h)
*Pagament trimestral de 64,00€ (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (45 h)
*Pagament únic al mes de desembrer de 2008

Preus
192,00 €

111,00 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny curs 2008-2009
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 34
Data d’aprovació de l’acord 28.07.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 192, pàgina 38, data 11/08/2008
Edicte núm. 022008022741
Cursos
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius
Grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (150 h)
203,00 €
*Pagament trimestral de 67,70 € (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (24 h)
*Pagament únic al mes de març de 2009
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (162 h)
*Pagament trimestral de 73,15 € (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (48 h)
*Pagament únic al mes de desembrer de 2008

Preus

de

57,72 €
219,45 €

115,44 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de
formació professional i de grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques i disseny curs
2007-2008
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Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 19
Data d’aprovació de l’acord 23.07.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 193, pàgina 26, data 13.08.2007
Edicte núm. 022007022585
Cursos
- Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau
Mitjà de Formació Professional (174h)
*Pagament trimestral de 79,30 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (159 h)
* Pagament trimestral de 68,90 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (24 h)
*Pagament únic al mes de març de 2008
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (171 h)
*Pagament trimestral de 74,10 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (48 h)
*Pagament únic al mes de gener de 2008

Preus
237,90 €

206,70 €

31,20 €
222,30 €

62,40 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2010/2011.
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 19
Data d’aprovació de l’acord 14.06.2010
Publicació Edicte: BOP núm. 150 pàgines 40,data 24.06.2010.
Edicte núm. 022010019645
Curs
Cicles formatius grau mitjà
(CFGM)
Obra final CFGM
Lliures CFGM
Mòduls pràctics CFGM
Mòduls teòrics CFGM
Cicles formatius grau superior
Projecte final CFGS
Lliures CFGS
Mòduls pràctics CFGS
Mòduls teòrics CFGS

Quota inicial Mensualitat
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €

Assegurança escolar obligatòria

96,40 €
49,80 €
49,80 €
34,30€
109,70 €
58,70 €
58,70 €
41,00 €

1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €

Quota semestral de material per als alumnes del CFGM d’ebanisteria artística de 93,20€.

Annex II
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació d’assignatures, cursos i quotes
corresponents.
Annex III
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En el supòsit que els alumnes no paguin les mensualitats, no es podran matricular de cap
assignatura, ni taller, ni curs fins que hagi abonat la totalitat de l’import a satisfer.
Annex IV
Preus públics material, fotocòpies i altres
Junta de Govern Local. Data 13.09.2010
BOP data 25.10.2010
Número registre: 022010030013
Preus material
Paper A4 – normal / full (mín. 10 fulls)
Paper A3 – normal / full
Paper Basik A4 – 130 gr
Paper Basik A3 – 130 gr
Paper Vegetal A3
Paper Geler Setinat A3
Paper Aquarel·la A3
Paper Sulferitzat
Paper Canson – 160 gr
Paper d’embalar marró – 1 metre
Paper d’embalar blanc – 1 metre
Paper Vegetal – 1 metre
Cartolines A4
Cartolines A2
Cartó ploma
Tapa plàstic A3
Tapa plàstic A4
Transparència A3
Transparència A4
Fotocòpia A4 b/n
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Plastificació
Enquadernació canutet
Enquadernació espiral
Preus públics material i fotocòpies i altres
Junta de Govern Local. Data 26.07.2006
BOP número 188, pàgina 39. Data 08.08.2006
Anunci 022006022293

0,10 €
0,05 €
0,50 €
0,90 €
0,40 €
0,90 €
1,00 €
0,50 €
1,10 €
0,70 €
0,80 €
1,50 €
0,20 €
0,60 €
6,00 €
0,60 €
0,20 €
0,90 €
0,50 €
0,05 €
0,90 €
0,10 €
1,20 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €

Preus material
Paper A4 – normal / full (mín. 10 fulls)
Paper A3 – normal / full
Paper Basik A4 – 130 gr
Paper Basik A3 – 130 gr
Paper Vegetal A3
Paper Geler Setinat A3
Paper Aquarel·la A3
Paper Sulferitzat
Paper Canson – 160 gr
Paper d’embalar marró – 1 metre
Paper d’embalar blanc – 1 metre
Paper Vegetal – 1 metre
Full Gravar-Art
Full Gravar-Art
Bloc d’esbós de dibuix
Cartolines A4
Cartolines A2
Cartó ploma
Tapa plàstic A3

0,10 €
0,05 €
0,15 €
0,25 €
0,40 €
0,70 €
1,40 €
0,50 €
1,10 €
0,40 €
0,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
11,00 €
0,15 €
0,50 €
8,00 €
0,40 €
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Tapa plàstic A4
Transparència A3
Transparència A4
Disquet de 3 ½ Verbatim
CD-RW Verbatim
CD-R Verbatim

0,15 €
1,60 €
0,25 €
0,30 €
2,30 €
1,10 €

Preus altres serveis
Fotocòpia A4 b/n
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Plastificació
Enquadernació canutet
Enquadernació espiral

0,05 €
0,70 €
0,10 €
0,95 €
1,00 €
1,20 €
1,80 €

Preus material del taller d’ebenisteria
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 2,50
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 5,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 10,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 16,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 19,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 10,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 16,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 19,00
Canto preencolat – 22 mm de retxapat
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 11,00
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 16,00
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 19,00
Xapes – Cedre
Xapes – Etimoe
Xapes – Faig
Xapes – Noguera Americana
Xapes – Roure Francès
Xapes – Sicomoro
Fusta massisa – Cedre
Fusta massisa – Til·ler
Fusta massisa – Flandes 2,5 cm
Fusta massisa – Flandes 3,8 cm
Fusta massisa – Flandes 5 cm
Fusta massisa – Flandes 6,3 cm
Fusta massisa – Flandes 7 cm

€ / m2
1,37 €
2,60 €
4,41 €
6,61 €
7,85 €
3,60 €
4,64 €
5,44 €
0,31 €
13,70 €
14,65 €
15,45 €
3,74 €
3,30 €
4,49 €
9,19 €
4,99 €
8,55 €
10,62 €
9,37 €
1,87 €
3,12 €
3,75 €
5,00 €
6,25 €

Annex V. Tarifació social
Les tarifes reduïdes regulades en aquest annex s’aplicaran als alumnes, empadronats a la
Garriga, sobre les quotes mensuals dels estudis i tallers de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny.
Beneficiaris
Tindran la condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa
reduïda estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda personal no superi
els 369,02 € entenent per renda personal (RP):
Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge
RP = --------------------------------------------------------------Nombre de persones de la unitat familiar
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Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al
mateix domicili que la persona sol·licitant i tenen ingressos.
Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament
d’una hipoteca fins a un màxim de 550,00 € mensuals.
El nombre de persones de la unitat familiar serà el nombre de persones que conviuen en el
domicili.
Sol·licituds
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el
nom de l’alumne/a matriculat/ada a l’escola i el del seu pare/mare o tutor/a, degudament
emplenades, hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa que justifiqui la
concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar.
Documentació a presentar
a) Volant col·lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència)
b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca
c) Acreditació de la renda familiar mitjançant:
1. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior. En cas que no hagi
obligació de fer-la, cal certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa
d’ingressos rebuts l’any anterior de tots els membres de la unitat familiar.
2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no
prestacions econòmiques i la quantia rebuda.
Termini de presentació
La sol·licitud de tarifa reduïda es podrà presentar en qualsevol moment del curs.
Tramitació
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes
i les passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest
annex.
Valoració de la quantia de la reducció de la tarifa
Renda personal mensual
Fins a 212,00 € mensuals/persona
Des de 212,01 € fins a 260,00 € mensuals/persona
Des de 260,01 € fins a 320,00 € mensuals/persona
Des de 320,01 € fins a 369,02 € mensuals/persona

Percentatge reducció
quotes
30% de la quota
20% de la quota
10% de la quota
5% de la quota

Resolució i notificació
La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i
resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per
escrit a les persones interessades.
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La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol·licitud al
registre de les oficines municipals.
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Preu públic per a serveis d’activitats físiques i esportives.
(Ordenança municipal núm. P03)
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix el preu públic per serveis d’activitats físiques i esportives, que especifica en les
seves tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta
ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals es prestin els serveis.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les
tarifes contingudes a l'annex I, II, i III.
Art. 4. Normes de Gestió
Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.
Art. 5. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat.
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públic regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
Art. 6. Bonificacions
Les que s'especifiquen a l'Annex II
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Art. 7. Revisió de preus
Per a qualsevol modificació de preus de les diferents activitats regulades en aquesta
ordenança, es podrà procedir a l’augment dels mateixos previ acord i conformitat per la
Comissió Municipal de Govern.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del 1 de març de 1994. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Aprovació: 1 de febrer de 1994
Modificació el 24 d’octubre de 1995
Modificació l’u d’octubre de 1996
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000
Modificada el dia 3 de febrer de 2004.
Ajuntament Ple. Acord 13. Publicació edicte 11.02.2004, número 36, pàgina 52
Modificada el dia 19 de juliol de 2004. Publicació edicte (BOP núm. 183 pàg.42)
Modificada el dia 25 d’abril de 2005
Modificada el dia 7 de juny de 2005
Modificada el dia 4 de juliol de 2005
Modificada
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 25
Data acord: 18.07.2005
Publicació Edicte: BOP núm. 188, pàgina 88, de data 08.08.2005. Edicte núm.
022005018413
Modificada
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament
Acord núm. 07
Data acord: 17.01.2006
Publicació Edicte: BOP núm. 27, pàgina 55, de data 01.02.2006. Edicte núm. 022006002060
Modificada
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament
Acord núm. 10
Data acord: 13.06.2006
Publicació Edicte: BOP núm. 148, pàgina 39, de data 22.06.2006. Edicte núm.
022006017110
Modificada
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament
Acord núm. 5
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Data acord: 16.01.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 26, pàgina 31, de data 30.01.2007. Edicte núm. 022007002206
Modificada
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 31
Data acord: 07.05.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 139, pàgina 33, de data 11.06.2007. Edicte núm.
022007016619
Modificada
Òrgan competent: Ple de l’Ajuntament
Acord núm.
Data acord: 23.01.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 32, pàgina 62, de data 06.02.2008. Edicte núm. 022008002657
Modificada
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 17
Data acord: 28.01.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 35, pàgina 26, de data 09.02.2008. Edicte núm. 022008003151
Modificada
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 15
Data acord: 21.12.2009
Publicació edicte: BOP núm. 313, annex IV, Pàgina 34. Data 31.12.2009. Edicte
022009039640
Modificada
Òrgan competent: Junta de Govern Local.
Acord núm.19
Data acord: 03.05.2010.
Publicació edicte al BOP núm.137 pàgina 137, data 09.06.2010. Edicte 022010017697
Modificació PLE. Data 24.11.2010. Acord núm. 5
Publicació edicte al BOP data 10.12.2010. Edicte 022010034934
Modificació Junta de Govern Local.Data.18.04.2011.Acord núm.23
Publicació edicte BOPB de 12 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011011323.
Modificació Ple.Data.21.12.2011.Acord núm.11
Publicació edicte BOPB de 29 de desembre de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011032131.
Modificació Junta de Govern Local.Data.09.01.2012.Acord núm.9
Publicació edicte BOPB de 8 de febrer de 2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012002656.
Aprovació Ple. Data 25.07.2012.
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120018968
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Modificació Junta de Govern Local.Data.30.07.2012.Acord núm.32
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120019035
Aprovació. Ple.Data.26.09.2012.Acord núm.10
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012030425
Modificació. Ple.Data.19.12.2012.Acord núm.07
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012029815
Modificació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 08
Publicació edicte BOPB 6 de maig de 2013. CVE-Núm. de registre 022013010420
Modificació. Ple. Data 29.04.2013. Acord núm. 30
Publicació edicte BOPB 29.04.2013. CVE-Núm. de registre 022013010993
Modificació. Ple. Data 29.01.2014. Acord núm. 4
Publicació edicte BOPB 06.02.2014. CVE-Núm. de registre 022014002399
Establiment nou preu públic. Ple. Data 18.11.2015. Acord núm. 9
Anunci BOPB 26.11.2015. CVE-022015025669
Edicte BOPB 08.02.2016. CVE-022016001537
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Annex I. Quadre de tarifes
Aprovació de l’establiment del preu públic del torneig de les 48 hores de futbol sala
Aprovació. Ple de data 18 de novembre de 2015. Acord 9
Anunci BOPB 26.11.2015. CVE-022015025669
Edicte BOPB 08.02.2016. CVE-022016001537
Tornet de les 48 hores de futbol sala. Preu públic per equip: 80,00 euros
Modificació preu públic del Quercus
Aprovació modificació. Junta de Govern Local. Data: 29.04.2013. Acord: 30
Publicació edicte BOPB. 9 de maig de 2013. Edicte. CVE-Núm. registre: 022013010993
Concepte
Quercus

Preu actual
100,00 €

Preu públic anterior
75,00 €

Preu públics corresponents la lliga d’estiu de futbol sala i lliga de futbol 7
Aprovació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 08
Publicació edicte BOPB. 6 de maig de 2013. Edicte. CVE-Núm. registre: 022013010420
Lliga d’estiu de futbol sala .................................................................... 180,00 euros/equip
Lliga de futbol 7 .................................................................................... 125,00 euros/equip
Preu públic lliga d’hivern de futbol sala
Aprovació. Ple.Data.26.09.2012.Acord núm.10
Publicació edicte BOPB. 31.12.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012030425
Preu públic de 650,00 euros per equip
Modificació preus públics activitat de karate. Curs 2012/2013
Modificació Junta de Govern Local.Data.30.07.2012.Acord núm.32
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120019035
Concepte
Matrícula petits (*)
Karate petits 2 dies/setmana
Karate petits 3 dies/setmana
Karate adults 4 dies/setmana
Kobudo

Import
25,00 euros
23,65 euros
27,50 euros
40,00 euros
20,00 euros

(*) A partir del mes de març de cada curs la matrícula es bonificarà amb el 100%
Aprovació preus públics activitat de karate
Aprovació Ple. Data 25.07.2012.
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 0220120018968
Karate adults 2 dies/setmana: 30.00 euros/mes
Karate adults 3 dies/setmana: 36,30 euros/mes
Modificació preu públic activitat de ioga
Junta de Govern Local 09.01.2012. Acord núm.9
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Publicació Edicte BOPB de data 8 de febrer de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012002656.
Ioga (quota trimestral) .......................................................................................... 25,00 €
Modificació preus públics piscina municipal
Modificació. Ple. Data 29.01.2014. Acord núm. 4
Publicació edicte BOPB 06.02.2014. CVE-Núm. de registre 022014002399
QUOTA D’INSCRIPCIÓ
-

Pre-Infantil
Infantil (de 6 a 15 anys)
Adult ( de 16 a 64 anys)
Gent Gran / assimilats
Familiar (a partir del 4rt membre) (*)

-

En la quota d’inscripció el segon membre de la unitat familiar tindrà un 25% de
descompte.
Les persones de 65 anys o més tindran la matrícula gratuïta, la primera vegada que
s’inscriguin.

-

0,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
0,00 EUR

QUOTA D’ABONAMENT GENERAL
(sense límits horaris)
-

Pre-infantil
Infantil
Adult
Gent Gran / assimilats

0,00 EUR
27,79 EUR
43,30 EUR
29,17 EUR

-

Familiar (a partir del 3r membre) 15 % descompte a tota la família(*)
Les persones que abonin d’un cop la quota d’un any tenen un 15 % de descompte.

QUOTA D’ABONAMENT “DESPERTADOR”
(vàlid els dies feiners de 7 a 9h)
- Adult

25,79 EUR

QUOTA D’ABONAMENT MATINAL
(vàlid els dies feiners de 7 a 14h )
-

Adult
Gent gran / assimilats

32,55 EUR
20,17 EUR

- Les persones en situació d’atur amb més de 40 anys i els pensionistes que acreditin uns
ingressos bruts mensuals de 700 euros o inferiors tindran un 50% de descompte (en
aquesta modalitat d’abonament)
QUOTA MIGDIA
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(Vàlida els dies feiners de 14 a 17h)
- Adult

26,76 EUR

QUOTA D’ABONAMENT VESPRE
(de 20.30 h a 23.00 hores)
- Adult

31,58 EUR

QUOTA ABONAMENT ESTUDIANT
(feiners de 7 a 17 hores més caps de setmana)
- Estudiant reglat (de 16 a 25 anys)

29,92 EUR

QUOTA D’ABONAMENT CAP DE SETMANA
(des de les 15h del divendres fins les 14h del diumenge)
-

Infantil
Adult
Gent gran / assimilats

18,69 EUR
29,67 EUR
19,27 EUR

QUOTA DUO
(Quota general amb descompte per rebut únic, mínim dues persones)
- Adult

37,95 EUR

ENTRADA PUNTUAL DIÀRIA
-

Infantil
Adult
Gent gran / discapacitats

5,58 EUR
7,98 EUR
5,58 EUR

NATACIÓ ESCOLAR
(en horari lectiu)
-

De 3 a 5 anys (1 hora set)
De 6 a 12 anys (1 hora set)
Preu especial P-4

42,29 EUR (trimestre)
37,01 EUR (trimestre)
36,12 EUR (trimestre)

NATACIÓ ESCOLAR
(en horari no lectiu)
-

De 3 a 5 anys ( 1 hora set)
De 6 a 12 anys ( 1 hora set)

46,58 EUR (trimestre)
41,00 EUR (trimestre)

PISTES DE TENNIS
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( 1 hora d’ús)

-

Preu 1 hora pista
Preu abonament 10 tiquets
Preu persona
Llum artificial

Abonat

No abonat

3,76 EUR
29,51 EUR
1,08 EUR
5,11 EUR

3,76 EUR
29,51 EUR
3,94 EUR
5,11 EUR

Abonat
44,06 EUR
25,84 EUR
39,94 EUR
52,40 EUR
72,84 EUR
76,65 EUR
0,00 EUR

No abonat
58,74 EUR
51,68 EUR
79,88 EUR
104,80 EUR
145,69 EUR
102,21 EUR
14,45 EUR

CURSOS DE NATACIÓ
(Preu trimestre)
-

De 3 a 5 anys (1h set)
De 6 a 15 anys (1h set)
De 6 a 15 anys (2h set)
A partir de 16 anys (2h set)
A partir de 16 anys (3h set)
Nadons (1h set)
Inscripció

ALTRES ACTIVITATS (matronatació)
(Quota mensual)
- Inscripció
- Matronatació (2h set)

Abonat
0,00 EUR
23,48 EUR

No abonat
15,92 EUR
46,98 EUR

PISCINA D’ESTIU
Del 24 de juny al 10 de setembre per a la utilització del vas de piscina i el solàrium.
- Preinfantil (0 a 5 anys)
0,00 EUR
- Infantil (6 a 15 anys)
2,89 EUR
- Adults
5,05 EUR
- Majors de 65 anys
0,00 EUR
- Preus grups (només casals de l’Ajuntament) 1,99 EUR
- Abonament temporada
56,62 EUR
- Abonaments residents la Garriga
42,17 EUR
TASQUES ADMINISTRATIVES
- Rebut retornat
- Baixa temporal
- Canvi quota
- Duplicat de carnet
- Dipòsit de carnet

3,10 EUR
7,50 EUR (mes, mínim tres mesos)
3,80 EUR
3,80 EUR
6,00 EUR

(*) Quan es parla de «familiar» és imprescindible el mateix domicili i el mateix
compte corrent en la domiciliació bancària.
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- Quota Empresa : les quotes s’establiran en funció de la demanda, prèvia
consulta amb l’Ajuntament.
- L’abonament té incorporades les activitats de sala.
TARIFES A APLICAR PER A L’ANY 2014 AMB IVA INCLÒS.
“Curset de natació”. Grup d’alumnes USEE de l’IES Manuel Blancafort per al curs
2007/2008
Acord JGL de data 28.01.2008. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOP núm. 35, pàgina 26, de data 28.01.2008
Curs: Curset de natació al grup USEE de l’IES Manuel
Blancafort.............................................10,00 €
1.16 Preus públics d’entrades d’estiu
Ple ordinari 7 de juny de 2005. Acord núm. 7
Publicació Edicte BOP núm. 114, pàgina 40, de data 17.06.2005
Edicte núm. 02005013571
Preus de grups .................................................................................................... 2,18 €
Preus especials Ajuntament ................................................................................0,66 €
1.17 Preus públics Piscina descoberta
Ple ordinari 13 de juny de 2006. Acord núm. 10
Publicació Edicte BOP núm. 148, pàgina 39, de data 22.06.2006
Edicte núm. 022006017110
Entrada puntual adult .........................................................................................3,50 €
Entrada puntual menors (de 6 a 15 anys) ...........................................................2,00 €
Abonament temporada .......................................................................................40,00 €
Grups (casals, campus, ...) .................................................................................25%
descompte
Menors de 6 anys ..............................................................................................Gratuït
Majors de 64 anys ..............................................................................................Gratuït
Horaris i normes
Calendari: oberta del dia 22 de juny fins el 3 de setembre de 2006-07-19 Horari: de dilluns a
divendres de 10.00 a 19.00 hores. Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 19.00 hores.
Normativa
a) Els abonats a la piscina coberta tindran dret a utilitzar la piscina descoberta dins l’horari
habitual establert.
b) L’aforament màxim de la piscina descoberta és de 300 persones.
Gimnàstica Psicomotricitat
Quota ..……………………............................................................................. 36,06 €/anual
Karate. Curs acadèmic 2009-2010
Òrgan competent: JGL
Acord núm. 19. Data 21.12.2009
Publicació edicte BOP núm. 313, annex IV, pàgina 34. Data 31/12/2009
Edicte núm. 02009039640
Concepte
Preu
Karate petits 2 dies a la setmana ...........................................................................................
21,50 €
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Karate petits 3 dies a la setmana ....................................................................................25,00
€
Karate grans ...........................................................................................................33,00 €
Kobudo .......................................................................................................................... 17,00 €
Karate grans + kobudo .................................................................................................. 40,00 €
Karate (Temporada 2004-2005)
Drets matrícula: Petits (menors de 14 anys): ……....................................................... 24,04 €
Drets matrícula: Grans (*) (majors de 14 anys): …………….............................................30,05 €
Mensualitat petits (2 dies) ............................................................................................. 19,26 €
Mensualitat petits (3 dies) ….......………………………………....................................... 22,47 €
Mensualitat grans (4 dies) ............................................................................................ 30,00 €
(*) A partir del mes de març de cada curs la matrícula es bonificarà amb el 100%
Escola d’Atletisme
Mensualitat ………………………………………………………………............................. 6,01 €
Activitats esportives d’estiu. Quota Quercus exercici 2010.
JGL 03.05.2010, acord núm. 19. Publicat BOP núm.137 de 09.06.2010. Edicte
022010017697.
Preu ……………………………………………………………………................................ 50,00€
Gimnàstica de manteniment
Preu :…………………………………………………………………………........ 16,00 €/mensuals
Torneig Volei platja. 2005
JGL 04.07.2005. Acord núm. 16
Publicació edicte. BOP 14.07.2005, núm. 167 pàgina 29
Edicte núm. 022005016390
Preu per equip participant ....................................................................................

10,00 €

9. Gimnàstica per a gent gran i ioga
JGL 18.07.2005. Acord núm. 25
Publicació edicte. BOP núm. 188, pàgina 88, de data 08.08.2005
Edicte núm. 022005018413
Gimnàstica per a gent gran + ioga (quota anual) ................................................
Ioga (quota anual) ...............................................................................................

60,00 €
25,00 €

Annex II. Bonificacions
Karate
Reducció del 50% de la matrícula si tenen com a mínim un germà matriculat en la mateixa
especialitat.
Prestació del servei
El servei consistirà en dues sessions setmanals (preferentment dilluns i dijous) .
Lloc de prestació del servei : Gimnàs del Pavelló Polisportiu .
Tot això es publica als efectes previstos en l'article 49.2 i 70.2, , de la Llei 7/1.986, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Annex III. Preus de lloguer de les instal·lacions esportives municipals. (Quadre de tarifes) (*)
JGL. 30.07.2012. Acord 17. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA
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Camp municipal d’esports
Competició i entrenament......................................................................
36,98 € / hora
Quota de llum artificial................................... ………………………...
8,01 € / hora
Pavelló
Competició i entrenament......................................................................30,82 €/ hora
Quota llum artificial............................................................................... 6,16 €/ hora
Pistes descobertes
Entrenament i competició.......................................................................18,49 € / hora
Quota llum artificial................................................................................ 4,94 € / hora
Prestació de servei
L´usuari tindrà dret a la utilització del servei de vestidor i de dutxes.
Només es llogarà la instal·lació, quan estigui lliure d´entrenament o competició.
Aquests preus són amb IVA inclòs.
Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur
a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a tothom.
Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur
a terme activitats amb accés limitat als seus socis o persones convidades (actes
gratuïts a porta tancada).
Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur
a terme activitats benèfiques amb cobrament d’entrada.
Entitats sense ànim de lucre (entitats inscrites en el registre municipal d’entitats) per dur
a terme activitats amb cobrament d’entrada.
Entitats sense ànim de lucre (entitats esportives no inscrites en el registre municipal
d’entitats) per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a tothom.
Centres d’ensenyament públics, concertats i privats del municipi per dur a terme actes i
activitats esportives amb entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa (en cas de
coincidència en les dates de petició de la instal·lació tindrà prioritat el centre
d’ensenyament públic).
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb
cobrament d’entrada.
Centres d’ensenyament privats per dur a terme actes amb cobrament d’entrada.
Grups polítics per dur a terme actes gratuïts.
Grups polítics per dur a terme actes de pagament.
Entitats, empreses o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb
cobrament d’entrada.
Entitats, empreses o persones privades dedicades a l’organització d’esdeveniments
esportius per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom.
Entitats, empreses o persones privades dedicades a l’organització d’esdeveniments
esportius per dur a terme actes amb cobrament d’entrada.
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Preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals
(Ordenança municipal núm. P04)
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del text refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix el preu públic pels serveis de formació i
altres activitats culturals, que especifica en les seves tarifes que es contenen en l'annex
corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals es prestin els serveis.
Art. 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les
tarifes contingudes a l'annex 1.
Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex 1.
Art. 4. Normes de Gestió
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.
Els alumnes que s’incorporin a l’Escola municipal d’Educació (EME), als tallers anuals, a
partir del dia 1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial.
Art. 5. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
En el cas dels cursos de cobrament trimestral, es cobrarà a mes vençut el primer mes del
trimestre en curs, a partir del dia 1 del mes següent (exemple: trimestre d’octubre a
desembre; es cobrarà el dia 1 de novembre)
Pel que fa a les tarifes de l’Àrea d’Ensenyament relacionades a l’Annex I:
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públics regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, els facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
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de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingresso de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millora control de l’escola, s’han de fer
efectives en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que consta a l’imprès de
liquidació, que es lliura en el moment de sol·licitar, la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés
a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça.
En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers.
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EME,
abans del dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La
notificació de baixa s’ha d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra
manera es cobrarà la mensualitat del mes següent.
Art. 6. Tarifes reduïdes
1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals de
les activitats formatives anuals i sobre els monogràfics trimestrals proposats a l’Escola
municipal d’Educació (EME).
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit
s’especifiquen:
Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant
aquestes activitats formatives a l’EME, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota
mensual, per a cadascun dels membres, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una
instància.
Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades,
pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant presentació
del document corresponent.
Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament, mitjançant presentació de la
documentació corresponent.
3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de
més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir de l'1 de març de 1997. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
Aprovada el 30 de desembre de 1996
Modificada el 8 d’abril de 1997
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000.
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Modificada el dia 13 de novembre de 2001
Modificació Ajuntament Ple. Data: 04.06.2002
Publicació Edicte (BOP núm. 153, pàgina 25, data 27/06/2002)
Modificada el dia 8 de setembre de 2003
Modificada el dia 15 de desembre de 2003
Modificada el dia 19 de gener de 2004. Publicació edicte (BOP 27.01.2004, número 23,
pàgina 46)
Modificada el dia 23 de febrer de 2004. Publicació edicte (BOP 11.03.2004, número 61,
pàgina 55)
Modificada el dia 15 de març de 2004. Publicació edicte (BOP 7.04.2004, número 84, pàgina
53)
Modificada el dia 5 d’abril de 2004. Publicació edicte (BOP 17.04.2004, número 93, pàgina
35)
Modificada el dia 13 d’abril de 2004. Publicació edicte (BOP 28.04.2004, número 102,
pàgina 50)
Modificada el dia 7 de juny de 2004. Publicació edicte (BOP 15.07.2004, número 169,
pàgina 47)
Modificada el dia 15.11.2004 (JGL acord núm. 17)
Modificada el dia 14.12.2004 (Ajuntament Ple acord núm. 10)
Modificada el dia 27.12.2004 (JGL acord núm. 28)
Modificada el dia 24 01.2005 (JGL acord núm. 21)
Modificada el dia 14.02.2005 (JGL acord núm. 16)
Modificada el dia 28.02.2005 (JGL acord núm. 20)
Modificada el dia 11.04.2005 (JGL acord núm. 12)
Modificada el dia 18.04.2005 (JGL acord núm. 26)
Modificada el dia 07.06.2005 (PO acord núm. 06)
Modificada el dia 27.06.2005 (JGL acord núm. 19)
Modificada el dia 25.07.2005 (JGL acord núm. 20)
Modificada el dia 26.09.2005 (JGL acord núm. 27)
Modificada el dia 10.10.2005 (JGL acord núm. 21)
Modificada el dia 17.12.2005 (JGL acord núm. 26)
Modificada el dia 18.09.2006 (JGL acord núm. 12)
Modificada el dia 09.10.2006 (JGL acord núm. 26)
Modificada el dia 04.12.2006 (JGL acord núm. 16)
Modificada el dia 22.01.2007 (JGL acord núm. 19)
Modificada el dia 22.01.2007 (JGL acord núm. 26)
Modificada el dia 19.02.2007 (JGL acord núm. 18)
Modificada el dia 26.02.2007 (JGL acord núm. 21)
Modificada el dia 20.03.2007 (JGL acord núm. 27)
Modificada el dia 02.04.2007 (JGL acord núm. 25)
Modificada el dia 24.04.2007 (JGL acord núm. 44)
Modificada el dia 30.04.2007 (JGL acord núm. 17)
Modificada el dia 02.07.2007 (JGL acord núm. 39)
Modificada el dia 23.07.2007 (JGL acord núm. 18)
Modificada el dia 30.07.2007 (JGL acord núm. 19)
Modificada el dia 30.07.2007 (JGL acord núm. 25)
Modificada el dia 17.09.2007 (JGL acord núm. 14)
Modificada el dia 29.10.2007 (JGL acord núm. 14)
Modificada el dia 19.11.2007 (JGL acord núm. 20)
Modificada el dia 14.01.2008 (JGL acord núm. 41)
Modificada el dia 23.01.2008 (PLE acord núm. 13)
Modificada el dia 28.01.2008 (JGL acord núm. 14)
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Modificada el dia 05.02.2008 (JGL acord núm. 15)
Modificada el dia 25.02.2008 (JGL acord núm. 11)
Modificada Junta de Govern Local data 03.03.2008. Acord núm. 14
Publicació edicte BOP núm. 64, pàgina 59 de data 14.03.2008
Modificada Junta de Govern Local data 05.05.2008. Acord núm. 18
Publicació edicte BOP núm. 130, pàgina 31 de data 30.05.2008
Modificació Junta de Govern Local data 09.06.2008. Acord núm. 13
Publicació edicte BOP núm. 146, pàgina 23 de data 18.06.2008
Modificació Junta de Govern Local data 09.06.2008. Acord núm. 14
Publicació edicte BOP núm. 146, pàgina 23 de data 18.06.2008
Modificació Junta de Govern Local data 23.06.2008. Acord núm. 22
Publicació edicte BOP núm. 162, pàgina 59 de data 07/07/2008. Edicte núm. 022008018481
Modificació Junta de Govern Local data 07.07.2008. Acord núm. 37
Publicació edicte BOP núm. 187, pàgina 36 de data 05/08/2008. Edicte núm. 022008021759
Modificació Junta de Govern Local data 14.07.2008. Acord núm. 44
Publicació edicte BOP núm. 187, pàgina 36 de data 05/08/2008. Edicte núm. 022008021762
Modificació Junta de Govern Local data 28.07.2008. Acord núm. 35
Publicació edicte BOP núm. 192, pàgina 38 de data 11/08/2008. Edicte núm. 022008022739
Modificació Junta de Govern Local data 29.09.2008. Acord núm. 13
Publicació edicte BOP núm. 243, pàgina 6 de data 09/10/2008. Edicte núm. 022008026601
Modificació Junta de Govern Local data 21.10.2008. Acord núm. 10
Publicació edicte BOP núm. 265, pàgina 65 de data 04/11/2008. Edicte núm. 022008029041
Modificació Junta de Govern Local, data 24.11.2008. Acord núm. 32
Publicació edicte BOP núm. 307, pàgina 49 de data 23/12/2008. Edicte núm. 022008034299
Modificació Junta de Govern Local, data 09.12.2008. Acord núm. 21
Publicació edicte BOP núm. 307, pàgina 49 de data 23/12/2008. Edicte núm. 022008034297
Modificació Decret d’Alcaldia, data 30.12.2008
Publicació edicte BOP núm. 27, pàgina 81 de data 31/01/2009. Edicte núm. 022009002837
Modificació Junta de Govern Local, data 19 de gener de 2009. Acord núm. 12
Publicació edicte BOP núm. 27, pàgina 81 de data 31/01/2009. Edicte núm. 022009002838
Modificació per l’Ajuntament PLE, data 21.01.2009. Acord núm. 4
Publicació edicte BOP núm. 27, pàgina 82 de data 31/01/2009. Edicte núm. 022009002848
Modificació per l’Ajuntament PLE, data 21.01.2009. Acord núm. 6
Publicació edicte BOP núm. 27, pàgina 81 de data 31/01/2009. Edicte núm. 0220090002845
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Modificació Junta de Govern Local, data 23.02.2009. Acord núm. 20
Publicació edicte BOP núm. 52, pàgina 65 de data 02/03/2009. Edicte núm. 022009007150
Modificació Junta de Govern Local, data 13.07.2009. Acord núm. 34
Publicació edicte BOP núm. 174, pàgina 32 de data 22/07/2009. Edicte núm. 022009023419
Modificació Junta de Govern Local, data 20.07.2009. Acord núm. 18
Publicació edicte BOP núm. 210, pàgina 25 de data 02/09/2009. Edicte núm. 022009026892
Modificació Junta de Govern Local. Data 07.09.2009. Acord núm. 12
Publicació edicte BOP núm. 246, pàgina 52 de data 14/10/2009. Edicte núm. 022009030412
Modificació Junta de Govern Local. Data 21.09.2009. Acord núm. 18
Publicació edicte BOP núm. 246, pàgina 52 de data 14/10/2009. Edicte núm. 022009030478
Modificació Junta de Govern Local. Data 16.11.2009. Acord núm. 26
Publicació edicte BOP núm. 293, pàgina 122 de data 08/12/2009. Edicte núm.
022009036180
Modificació Junta de Govern Local. Data 23.11.2009. Acord núm. 19
Publicació edicte BOP núm. 293, pàgines 122-123. Data 08/12/2009. Edicte 02209036200
Modificació Junta de Govern Local. Data 22.12.2009. Acord núm. 11
Publicació edicte BOP núm. 305, pàgines 93-94. Data 22/12/2009. Edicte 022009038178
Modificació Junta de Govern Local. Data 21.12.2009. Acord núm. 37
Publicació edicte BOP núm. 313, annex IV, pàgina 33. Data 31/12/2009. Edicte
022009039639
Modificació Junta de Govern Local.Data 12.04.2010.Acord núm. 6
Publicació edicte BOP núm. 96, annex I, pàgina 27 data 22/4/2010. Edicte 022010011658
Modificació Junta de Govern Local. Data 17.05.2010.Acord núm. 21
Publicació edicte BOP núm.137,pàgina 55 data 09/06/2010. Edicte 022010017698
Modificació Junta de Govern Local. Data 25.05.2010. Acord núm.24
Publicació edicte BOP núm.137 pàgina 55 data 09/06/2010. Edicte 022010017700
Modificació Junta de Govern Local.Data 25.05.2010. Acord núm.26
Publicació edicte BOP núm.143 pàgina 33 data 16/06/2010.Edicte 022010018836
Modificació Junta de Govern Local. Data 21.06.2010.Acord núm.43
Publicació edicte BOPde 2 de juliol de 2010.Edicte 022010020351
Modificació Junta de Govern Local. Data 27.09.2010.Acord núm.27
Publicació edicte BOP de 25 d’octubre de 2010.Edicte 022010029999
Modificació Junta de Govern Local. Data 15.11.2010.Acord núm.14
Publicació edicte BOP de 7 de desembre de 2010.Edicte 022010034465
Modificació Junta de Govern Local. Data 15.11.2010.Acord núm.31
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Publicació edicte BOP de 7 de desembre de 2010.Edicte 022010034463
Modificació Decret d’Alcaldia. Data 17.11.2010.
Publicació edicte BOP de 7 de desembre de 2010.Edicte 022010034470
Modificació Junta de Govern Local. Data 20.12.2010.
Publicació edicte BOP de 29 de desembre de 2010.Edicte 022010037503
Modificació Junta de Govern Local. Data 28.12.2010. Acord núm. 28
Publicació edicte BOP de 14 de gener de 2011.Edicte 022010038695
Modificació Junta de Govern Local. Data 28.12.2010. Acord núm. 33
Publicació edicte BOP de 7 de febrer de 2011.Edicte 022011001919
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.04.2011.Acord núm.14
Publicació edicte BOPB de 9 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011010904.
Modificació Junta de Govern Local. Data. 26.04.2011. Acord núm. 13
Publicació edicte BOP de 31 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre:022011013262.
Aprovació Ple .Data 27.04.2011. Acord núm.10.
Publicació edicte BOP de 31 de maig de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre 022011013261.
Modificació Junta de Govern Local .Data 16.05.2011.Acord núm.32.
Publicació edicte BOPB de 31 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre
022011013315.
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.17
Publicació edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011017092.
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.18
Publicació edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011017095.
Modificació Junta de Govern Local.Data.27.06.2011.Acord núm.27
Publicació edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011017096.
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.07.2011.Acord núm.18
Publicació edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011019214.
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.07.2011.Acord núm.19
Publicació edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011019219.
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.07.2011.Acord núm.29
Publicació edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011019218.
Modificació Junta de Govern Local.Data.25.07.2011.Acord núm.26
Publicació edicte BOPB de 30 d’agost de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011021304.
Modificació Junta de Govern Local.Data 03.10.2011. Acord núm 33
Publicació edicte BOPB de 24 d’octubre de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre
022011025060.
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Modificació Junta de Govern Local.Data 02.11.2011. Acord núm 30
Publicació edicte BOPB d’1 de desembre de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre
022011029069.
Modificació Junta de Govern Local.Data 28.11.2011. Acord núm 7
Publicació edicte BOPB de 16 de desembre de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre
022011030168.
Modificació Junta de Govern Local.Data 28.11.2011. Acord núm 38
Publicació edicte BOPB de 28 de desembre de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre
022011031425.
Modificació Junta de Govern Local.Data 19.12.2011. Acord núm 18
Publicació edicte BOPB de 28 de desembre de 2011. Edicte CVE-Núm.de registre
022011031332.
Modificació Junta de Govern Local.Data 06.02.2012. Acord núm 12
Publicació edicte BOPB de 20 de febrer de 2012. Edicte CVE-Núm.de registre
022012003599.
Modificació Junta de Govern Local.Data 06.02.2012. Acord núm 13
Publicació edicte BOPB de 20 de febrer de 2012. Edicte CVE-Núm.de registre
022012003600.
Modificació Junta de Govern Local.Data 19.03.2012. Acord núm. 21
Publicació edicte BOPB de 30 d’abril de 2012. Edicte CVE-Núm.de registre 022012009049
Modificació
Resolució d’Alcaldia-Presicència. Data 18.05.2012
Publicació edicte BOPB. 11.01.2012. Edicte CVE-Núm. de registre: 022012013290
Modificació. Junta de Govern Local. Data 04.06.2012. Acord núm. 50
Publicació edicte BOPB de14 de juny de 2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012013753
Modificació. Junta de Govern Local. Data 18.06.2012. Acord núm. 31
Publicació edicte BOPB 4/07/2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012015706
Modificació. Junta de Govern Local. Data 16.07.2012. Acord núm. 09
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012018915
Modificació. Junta de Govern Local. Data 25.07.2012. Acord núm. 10
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012018948
Modificació. Junta de Govern Local. Data 30.07.2012. Acord núm. 14
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012019028
Modificació. Junta de Govern Local. Data 29.10.2012. Acord núm. 32
Publicació edicte BOPB 26.11.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012026269
Modificació. Junta de Govern Local. Data 28.01.2013. Acord núm. 14
Publicació edicte BOPB 11.02.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013003063
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Modificació. Ple. Data 30.01.2013. Acord núm. 09
Publicació anunci. BOP 11 de febrer de 2013. cve-Núm. de registre: 022013003075
Publicació El Punt Avui. 11 de febrer de 2013. Pàgina 23
Publicació edicte. BOP 22 d’abril de 2013. CVE-Núm. de registre: 022013009218
Modificació. Junta de Govern Local. Data 11.03.2013. Acord núm. 45
Publicació edicte BOPB 25.03.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013006731
Modificació. Junta de Govern Local. Data 02.04.2013. Acord núm. 16
Publicació edicte BOPB 15.04.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013008529
Modificació. Junta de Govern Local. Data 15.04.2013. Acord núm. 08
Publicació edicte BOPB 06.05.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013010422
Modificació. Alcaldia-Presidència. Data 16.05.2013
Publicació edicte BOPB 07.06.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013013754
Modificació. Junta de Govern Local. Data 10.06.2013
Publicació edicte BOPB 02.07.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013016215
Modificació. Junta de Govern Local. Data 22.04.2013
Publicació edicte BOPB 31.07.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013019095
Modificació. Junta de Govern Local. Data 30.09.2013. Acord 50
Publicació edicte BOPB 21.10.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013025139
Modificació. Junta de Govern Local. Data 14.10.2013. Acord 64
Publicació edicte BOPB 06.11.2013. Edicte CVE-Núm. de registre: 022013026539
Modificació. Junta de Govern Local. Data 09.12.2013. Acord 61
Publicació edicte BOPB 23.12.2013. Edicte CVE-Núm. de registre: 022013031283
Modificació. Junta de Govern Local. Data 24.02.2014. Acord 18
Publicació edicte BOBP 03.03.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014004954
Modificació. Junta de Govern Local. Data 24.03.2014. Acord 62
Publicació edicte BOPB 03.04.2014. Edicte CVE.Núm. de registre: 022014008207
Modificació. Junta de Govern Local. Data 07.04.2014. Acord 51
Publicació edicte BOPB 24.04.2014. Edicte CVE.Núm. de registre: 022014010188
Modificació. Junta de Govern Local. Data 22.04.2014. Acord 29
Publicació edicte BOPB 05.05.2014. Edicte CVE.Núm. de registre: 022014010836
Modificació. Junta de Govern Local. Data 16.06.2014. Acord 35
Publicació edicte BOPB 23.06.2014. Edicte CVE.Núm. de registre: 022014016042
Modificació. Junta de Govern Local. Data 16.06.2014. Acord 54
Publicació edicte BOPB 25.06.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014016134
Modificació. Resolució d’Alcaldia-Presidència. Data 17.06.2014
Publicació edicte BOPB 09.07.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014017553
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Modificació. Junta de Govern Local. Data 30.06.2014. Acord 30
Publicació edicte BOPB 09.07.2014. Edicte CVE-Núm.de registre: 022014017558
Modificació. Junta de Govern Local. Data 28.07.2014. Acord 20
Publicació edicte BOPB 08.08.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014020766
Modificació. Junta de Govern Local. Data 28.07.2014. Acord 30
Publicació edicte BOPB 08.08.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014020792
Modificació. Ple. Data 28.05.2014. Acord 04
Publicació anunci BOPB 04.06.2014. Anunci CVE-Núm. de registre: 022014013994
Publicació anunci Diari Ara 10.06.2014. Pàgina 40
Publicació edicte BOPB 01.10.2014. Edicte CVE-Núm. de reigstre: 022014024466
Modificació. Junta de Govern Local. Data 06.10.2014. Acord 50
Publicació edicte BOPB 23.10.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014026709
Modificació Junta de Govern Local. Data 20.10.2014. Acord 42
Publicació edicte BOPB 07.11.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014028247
Modificació Junta de Govern Local. Data 20.10.2014. Acord 48
Publicació edicte BOPB 07.11.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014028253
Modificació Ple. Data 19.11.2014. Acord 08
Publicació anunci BOPB 27.11.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014030993
Publicació diari ARA 27.11.2014. Pàgina 21
Pulibació edicte BOPB 09.02.2015. Edicte CVE-Núm. de reigstre: 022015002912
Modificació Junta de Govern Local de 01.12.2014. Acord núm. 39
Publicació edicte BOP de 15 de desembre de 2014. Edicte núm. CVE-Núm. 022014032812
Publicació edicte BOP de 15 de desembre de 2014. Edicte núm. CVE-Núm. 022014032822
Modificació Ple. Data: 28.01.2015. Acord núm. 4
Anunci. BOPB 09.02.2015. CVE.Núm. de registre: 022015002906
Diari Ara. Data: 20.02.2015 Pàgina 20
Edicte. BOPB 05.05.2015. CVE. Núm. de registre: 022015011903
Modificació Junta de Govern Local de 23.02.2015. Acord núm. 53
Publicació edicte BOPB de 05.03.2015. CVE-Núm. de registre: 022015005856
Modificació Ple. Data: 25.02.2015. Acord núm. 12
Anunci DOGC 04.03.2015. CVE-DOGC-A-15057057-2015
Anunci. BOPB 04.03.2015. CVE.Núm. de registre: 022015005822
Diari Ara. Data: 10.03.2015 Pàgina 19
Edicte. BOPB 04.05.2015. CVE. Núm. de registre: 022015011792
Modificació Junta de Govern Local
Edicte. BOPB 31.03.2015. CVE. Núm. de registre: 022015008685
Modificació Junta de Govern Local. 04.05.2015. Acord 22
Edicte. BOPB 13.05.2015. CVE. Núm. de registre: 022015012975
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Modificació Junta de Govern local. 07.05.2015
Edicte. BOPB 18.05.2015. CVE. Núm. de registre: 022015013421
Modificació per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 27 de maig de 2015
Edicte BOPB de data 6 de juliol de 2015. CVE. Número de registre: 022015017472
Modificació per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 10 de juny de 2015
Edicte BOPB de data 6 de juliol de 2015. CVE-022015017477
Modificació per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015
Modificació per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 10 de juliol de 2015
Edicte BOPB de data 21 de juliol de 2015. CVE-022015018676
Modificació per acord del Ple de data 18 de novembre de 2015
Anunci BOPB de data 26 de novembre de 2015 CVE- 022015025667
Edicte BOPB de data 8 de febrer de 2016 CVE-022016001540
Modificació per acord de la Juntat de Govern Local de data 30 de novembre de 2015
Acord 50
Edicte BOPB 09.12.2015. CVE-022015026501
Modificació per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 8 de febrer de 2016
Edicte BOPB 22.02.2016.CVE-02016002368
Modificació per acord de la Junta Govern Local de data 7 de març de 2016
Edicte BOPB 21.03.2016. CVE-022016004136
Modificació per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016
Edicte BOBP 12.05.2016. CVE-022016007490
Modificació per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016
Edicte BOPB 06.06.2016. CVE-022016009410
Modificació per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2016
Edicte BOPB 18.07.2016. CVE-022016012360
Modificació per acord Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016. Acord número 24
Edicte BOPB 03.08.2016. CVE-022016013649
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Modificació per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2016
Edicte BOPB 04.10.2016. CVE-022016016960
Modificació per acord de la Junta de Govern local de data 29 de novembre de 2016. Edicte
BOPB 29.11.2016. CVE-022016020744
Modificació preu públic per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de
2016. Edicte BOPB 29.11.2016. CVE-022016020735
Modificació preus públics per acord de la Juntat de Govern Local de data 21 de març de
2016. Edicte BOPB 24.11.2016. CVE-022016020438
Aprovació de la programació d’hivern del Casal de Joves i del Punt d’Informació
Juvenil així com dels preus públics inherents a les activitats programades no
gratuïtes, previst per al primer trimestre del 2017
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2017
Edicte BOPB 17.02.2017. CVE-Núm. de registre: 022017002536
Aprovació modificació preus públics concert Carnaval 25 de febrer de 2017
Acord Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017
Edicte BOPB 21.02.2017. CVE-Núm. de registre: 022017002664
Aprovació modificació dels preus públics dels casals infantils organitzats per
l’Ajuntament de la Garriga
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 27 de març de 2017
Edicte BOPB 07.04.2017. CVE-Núm. de registre: 022017006213
Aprovació de la programació de primavera de l’Àrea de Servei a les
Persones.Joventut i dels preus públics inherents a les activitats programades no
gratuïtes.
Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017.
Edicte BOPB 1904.2017. CVE-Núm de registre: 022017007081
Modificació Ple. Data 26.07.2017. Acord núm. 16
Publicació anunci BOPB 08.08.2017. Anunci CVE-Núm. de registre: 022017015667
Publicació diari Ara. Data 08.08.2017. Pàgina 6
Publicació edicte BOPB 11.10.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017019334
Modificació Junta de Govern Local. Data 9.10.2017
Publicació edicte BOPB 19.10.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017019966
Aprovació establiment de preu públic per la venda de llibres editats per l’Ajuntament
de la Garriga. Ple. Data. 25.10.2017. Acord núm. 7
Publicació anunci BOPB 30.10.2017. Anunci CVE-Núm. de registre: 022017020880
Publicació edicte BOPB 19.12.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 2017047002
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Annex I. Quadre de tarifes
1. Àrea d’Ensenyament
Aprovació modificació dels preus públics dels casals infantils organitzats per
l’Ajuntament de la Garriga
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 27 de març de 2017.
Edicte BOPB 07.04.2017. CVE. 022017006213
Servei d’acollida matinal (1 dia) .................................................................................
Servei d’acollida matinal (1 setmana) ........................................................................
Servei de menjador (1 dia) .........................................................................................

4,00 euros
16,00 euros
6,50 euros

Casal de Lleure
Matí (1 setmana) ......................................................................................................... 48,00 euros
Matí (tot el casal) ........................................................................................................ 200,00 euros
Tot el dia (1 setmana) ................................................................................................. 70,00 euros
Tot el dia (tot el casal) ................................................................................................ 280,00 euros
Casal d’agost
Matí (1 setmana) ......................................................................................................... 48,00 euros
Matí (tot el casal) ........................................................................................................ 160,00 euros
Tot el dia (1 setmana) ................................................................................................. 70,00 euros
Tot el dia (tot el casal) ................................................................................................ 240,00 euros
Casal Multiesportiu
Matí (1 setmana) ......................................................................................................... 55,00 euros
Matí (tot el casal) ......................................................................................................... 225,00 euros
Casal de setembre
Matí (1 setmana) ......................................................................................................... 48,00 euros
Matí (tot el casal) ........................................................................................................ 80,00 euros
Tot el dia (1 setmana) ................................................................................................. 70,00 euros
Tot el dia (tot el casal) ................................................................................................ 120,00 euros
Casal de Nadal
Matí (1 setmana) .........................................................................................................
Matí (tot el casal) ........................................................................................................
Tot el dia (1 setmana) .................................................................................................
Tot el dia (tot el casal) ................................................................................................

15,00 euros
65,00 euros
20,00 euros
95,00 euros

EME. Escola municipal d’Educació. Aprovació preus públics de les activitats
programades per al primer trimestre del curs acadèmic 2016/2017
Acord Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016. Acord número 24
Edicte BOPB 03.08.2016. CVE-022016013649
Àrea de Noves tecnologies
Cursos
Preu
Treu partir al teu mòbil i tauleta (8hores) .................................................................
El núvol, coneix els nous espais de treball col·laboratiu (6 hores) ...........................
Eines 2.0 per a fer presentacions, més enllà del power point ( 6 hores) ..................
Noves formes de consum a internet (6 hores) ..........................................................
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Àrea de Lleure
Cursos
Preu
Com escriure el post perfecte (4 hores) ....................................................................

16,00 euros

Tallers de manualitats
Cursos
Preu
Fem els nostres tampons i estampem roba (6 hores) ...............................................
Aprenem la tècnica de l’estargit (6 hores) ..................................................................
Preparem la casa per al Nadal (6 hores) ....................................................................
Decorem fusta (6 hores) .............................................................................................
Decoupage (6 hores) ..................................................................................................
Tiy Die (6 hores) .........................................................................................................

30,00 euros
30,00 euros
30,00 euros
30,00 euros
30,00 euros
30,00 euros

EME.Preus públics dels cursos monogràfics programats per al primer trimestre del
curs acadèmic 2015-2016
Junta de Govern Local. Data 20.07.2015. Acord núm. 48
Edicte BOPB 10.08.2015. CVE-022015020110
Cursos monogràfics

Preu

Àrea de noves tecnologies
Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC – Nivell bàsic (60 hores)

196,50 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març

Àrea d’idiomes
Anglès elementary Nivell A2-2 (96 hores)

384,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Anglès pre-intermediate. Nivell B1-1 (60 hores)

240,00 euros

Anglès intermediate. Nivell B2-1 (96 hores)

384,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 80,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Francès Inicial (96 hores)

384,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Àrea de lleure
Iniciació a l’escriptura de ficció (20 hores)
Tècniques d’estudi per a superar els exàmens (34 hores)

80,00 euros
144,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 48,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Aprenem a:
Fer anar la màquina de cosir (10 hores)
Decorar una ampolla amb chalk paint i transfer (4 hores)
Decorar un pot de llauna amb chalk paint i decoupage (4 hores)
Fer crochet i punt de mitja (10 hores)

40,00 euros
30,00 euros
30,00 euros
40,00 euros

EME. Preus públics dels monogràfics programats per al primer trimestre del curs
2014-2015
Junta de Govern Local. Data 28.07.2014. Acord núm. 20
Publicació edicte BOPB 08.08.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014020766
Cursos monogràfics

Preu

Àrea de noves tecnologies
Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC – Nivell bàsic (60 hores)

196,50 euros

Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC – Nivell mig (60 hores)

196,50 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març

Eines per a compartir arxius i treball col·laboratiu (4 hores)
Tinc un smartphone, i ara què? (4 hores)
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Què puc fer amb les fotografies del mòbil?

25,00 euros

Àrea d’idiomes
Anglès beginners (60 hores)

225,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 75,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Anglès elementary (96 hores)

360,00 euros

Anglès pre-intermediate (60 hores)

225,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 120,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 75,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Anglès intermediate (96 hores)

360,00 euros

El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 120,00 euros els mesos d’octubre, gener i març

Àrea de lleure
Iniciació a l’escriptura de ficció (20 hores)
Fem tallers:
Aprenem les tècniques d’estampació de roba ( 6 hores)
Fem paper i creem les nostres postals de Nadal ( 6 hores)
Feltrem llana natural per a fer complements personalitzats (6 hores)
Fem espelmes amb parafina, colorant i objectes naturals (6 hores)
Utilitzem diferents materials per a crear adorns de Nadal (6 hores)
Fem peces de “sabó-esponja” amb llana natural i glicerina (2 hores)

80,00 euros
25,00 euros
25,00 euros
25,00 euros
25,00 euros
25,00 euros
10,00 euros

Cursos de l’Escoleta Teatre previstos per l’estiu 2015
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 10 de juliol de 2015
Publicació Edicte BOPB 21.07.2015. CVE: 022015018676
Grups de teatre Dofins estiu
Dies: Dimecrres de 18.30 h a 20.00 h. (4 sessions): 20,00 euros
Cursos de l’Escoleta Teatre, previstos pel mes de juliol de 2014
Junta de Govern Local. Data 30.06.2014. Acord núm. 30
Publicació edicte BOPB 09.07.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014017558
Taller de teatre per a joves: Repte! (a partir de 14 anys)
- Divendres 20 de juliol, de 16 a 19 hores
- Mínim 8 i màxim 14 alumnes
- Quota: 12,00 euros
Grup de teatre Dofins
- Dimecres, de 18.30 a 20.00 hoeres
- Del 9 al 30 de juliol de 2014
- Quota: 20,00 euros
EME. Pla d’iniciació professional d’auxiliar de treballs en fusteria i instal·lació de
mobles per al curs 2014/15 i d’un preu públic, en concepte de material
Junta de Govern Local. Data 16.06.2014
Publicació edicte BOBP 25.06.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014016134
Preu públic trimestral de 66,00 euros en concepte de material
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Aprovació dels preus públics pel Casal de lleure, Pre-quercus i Casa de setembre de
2014
Junta de Govern Local. Data 22.04.2014.
Publicació edicte BOPB 05.05.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014010836

CASAL DE LLEURE (27 dies)
Tot el casal, tot el dia
Tot el casal, tot el dia (1r germà) 20% descompte

2014
275,00 €
220,00 €

Tot el casal, tot el dia (2n germà) 25% descompte

206,25 €

Tot el casal, matí
Tot el casal, matí (1r germà) 20% descompte

152,80 €

Tot el casal, matí (2n germà) 25% descompte

143,25 €

1 setmana, tot el dia
1 setmana, tot el dia (1r germà) 20% descompte

191,00 €

65,00 €
52,00 €

1 setmana, tot el dia (2n germà) 25% descompte

48,75 €

setmana (28-31/07), tot el dia

52,00 €

setmana (28-31/07), tot el dia (1r germà) 20% descompte

41,60 €

setmana (28-31/07), tot el dia (2n germà) 25% descompte

39,00 €

setmana (25-27/06), tot el dia

39,00 €

setmana (25-27/06), tot el dia (1r germà) 20% descompte

31,20 €

setmana (25-27/06), tot el dia (2n germà) 25% descompte

29,25 €

1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte

45,00 €
36,00 €

1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte

33,75 €

setmana (28-31/07), matí

36,00 €

Setmana (28-31/07), matí (1r germà) 20% descompte

28,80 €

Setmana (28-31/07), matí (2n germà) 25% descompte

27,00 €

setmana (25-27/06), matí

27,00 €

setmana (25-27/06), matí (1r germà) 20% descompte

21,60 €

setmana (25-27/06), matí (2n germà) 25% descompte

20,25 €
4,00 €

Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana

16,00 €

Servei d’acollida matinal, setmana (28-31/07)

13,00 €

Servei d’acollida matinal, setmana (25-27/06)

10,00 €
6,50 €

Servei de menjador, 1 dinar
PRE-QUERCUS (27 dies)

214,00 €

Tot el casal
Tot el casal (1r germà) 20% descompte

171,20 €

Tot el casal (2n germà) 25% descompte

160,50 €

1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte

52,00 €
41,60 €

1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte

39,00 €

setmana (28-31/07), matí

42,00 €

Pàgina 331 - 447

Ordenances i preus públics 2018

setmana (28-31/07), matí (1r germà) 20% descompte

33,60 €

setmana (28-31/07), matí (2n germà) 25% descompte

31,50 €

setmana (25-27/06), matí

31,00 €

setmana (25-27/06), matí (1r germà) 20% descompte

24,80 €

setmana (25-27/06), matí (2n germà) 25% descompte

23,25 €
4,00 €

Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana

16,00 €

Servei d’acollida matinal, setmana (28-31/07)

13,00 €

Servei d’acollida matinal, setmana (25-27/06)

10,00 €
6,50 €

Servei de menjador, 1 dinar
CASAL DE SETEMBRE (13 dies)

152,00 €

Tot el casal, tot el dia
Tot el casal, tot el dia (1r germà) 20% descompte

121,60 €

Tot el casal, tot el dia (2n germà) 25% descompte

114,00 €

Tot el casal, matí
Tot el casal, matí (1r germà) 20% descompte

103,00 €

Tot el casal, matí (2n germà) 25% descompte

77,25 €

1 setmana, tot el dia
1 setmana, tot el dia (1r germà) 20% descompte

65,00 €

82,40 €

52,00 €

1 setmana, tot el dia (2n germà) 25% descompte

48,75 €

1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte

45,00 €
36,00 €

1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte

33,75 €

setmana, tot el dia (8-10/09)

39,00 €

setmana, tot el dia (8-10/09) (1r germà) 20% descompte

31,20 €

setmana, tot el dia (8-10/09) (2n germà) 25% descompte

29,25 €

setmana, matí (8-10/09)

27,00 €

setmana, matí (8-10/09) (1r germà) 20% descompte

21,60 €

setmana, matí (8-10/09) (2n germà) 25% descompte

20,25 €
4,00 €

Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana

16,00 €

Servei d’acollida matinal, setmana (8-10/09)

10,00 €
6,50 €

Servei de menjador, 1 dinar

EME. Aprovació preus públics per les activitats programades per al primer trimestre
2013/2014
Junta de Govern Local. Data 22.04.2013
Publicació edicte BOPB 31.07.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013019095
Cursos monogràfics
Àrea d’Informàtica
Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC. Nivell bàsic (60 hores)
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El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Preparat pel certificat d’informàtica ACTIC. Nivell mig (60 hores)
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Àrea d’idiomes
Anglès pre-intermediate (96 hores)
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 120,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
Anglès intermediate and conversation (60 hores)
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 75,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
Anglès post-elementary (60 hores)
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 75,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
Anglès begginers (96 hores)
El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 120,00 euros els mesos d’octubre, gener i març
Àrea de lliure
De la llana cardada al feltre (12 hores)
Elaboració de paper (6 hores)
Fem espelmes de Nadal (6 hores)
Jardineria per a inexperts: cura de les plantes en testos (6 hores)
Jardineria per a inexperts: cura de les plantes en jardineres (8 hores)
Jardineria per a inexperts: cura de les plantes en patis (8 hores)

196,50 euros
360,00 euros
225,00 euros
225,00 euros
360,00 euros
45,00 euros
25,00 euros
25,00 euros
23,00 euros
31,00 euros
31,00 euros

EME. Curs preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de formació
professional de grau superior. Curs 2013/2014 amb cofinançament de la Diputació de
Barcelona
Preu públic de 50,00 € per alumne i curs.
Casal de Nadal 2011/2012
Junta de Govern de 28 de novembre de 2011.
Publicació Edicte BOPB de 16 de desembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011030168.
CASAL DE NADAL (9 dies)
Tot el casal (9 dies)
Tot el casal, tot el dia (1r germà)
Tot el casal, tot el dia (2n germà) 20% descompte
Tot el casal, tot el dia (a partir 3r germà) 25% descompte
Tot el casal, matí (1r germà)
Tot el casal, matí (2n germà) 20% descompte
Tot el casal, matí (a partir 3r germà) 25% descompte
Tot el casal, servei d’acollida matinal (1r germà)
Tot el casal, servei d’acollida matinal (2n germà) 20% descompte
Tot el casal, servei d’acollida matinal (a partir 3r germà) 25% descompte
Tot el casal, servei de menjador
Setmana del 23 al 30 de desembre de 2011 (5 dies)
1a setmana, tot el dia (1r germà)
1a setmana, tot el dia (2n germà) 20% descompte
1a setmana, tot el dia (a partir 3r germà) 25% descompte
1a setmana, matí (1r germà)
1a setmana, matí (2n germà) 20% descompte
1a setmana, matí (a partir 3r germà) 25% descompte
1a setmana, servei d’acollida matinal (1r germà)
1a setmana, servei d’acollida matinal (2n germà) 20% descompte
1a setmana, servei d’acollida matinal (a partir 3r germà) 25% descompte
1a setmana, servei de menjador
Setmana del 2 al 5 de gener de 2012 (4 dies)
2a setmana, tot el dia (1r germà)
2a setmana, tot el dia (2n germà) 20% descompte
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2011/12
115,00 €
92,00 €
86,25 €
75,00 €
60,00 €
56,25 €
27,00 €
21,60 €
20,25 €
55,00 €
68,00 €
54,40 €
51,00 €
45,00 €
36,00 €
33,75 €
17,50 €
14,00 €
13,13 €
31,00 €
54,00 €
43,20 €
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2a setmana, tot el dia (a partir 3r germà) 25% descompte
2a setmana, matí (1r germà)
2a setmana, matí (2n germà) 20% descompte
2a setmana, matí (a partir 3r germà) 25% descompte
2a setmana, servei d’acollida matinal (1 germà)
2a setmana, servei d’acollida matinal (2n germà) 20% descompte
2a setmana, servei d’acollida matinal (a partir 3r germà) 25% descompte
2a setmana, servei de menjador
Dies aleatoris
Tot el dia (1r germà)
Tot el dia (2n germà) 20% descompte
Tot el dia (a partir 3r germà) 25% descompte
Matí (1r germà)
Matí (2n germà) 20% descompte
Matí (a partir 3r germà) 25% descompte
Servei d’acollida matinal (1r germà)
Servei d’acollida matinal (2n germà) 20% descompte
Servei d’acollida matinal (a partir 3r germà) 25% descompte
Servei de menjador

40,50 €
36,00 €
28,80 €
27,00 €
14,00 €
11,20 €
10,50 €
24,80 €
16,00 €
12,80 €
12,00 €
12,00 €
9,60 €
9,00 €
4,00 €
3,20 €
3,00 €
6,30 €

Casal de Febrer 2011
JGL Acord 28. Data: 28.12.2010
Publicació edicte BOP data 04.01.2011
Edicte núm. 022010038695
Casal de Febrer (5 dies)
Tot el casal, tot el dia (1 germà) ............................................................................. 62,00 €
Tot el casal, matí (1germà) ................................................................... ................ 42,00 €
Servei d’acollida matinal, 1 setmana ...................................................................... 15,50 €
Servei de menjador, 1 dinar ..................................................................................... 6,50 €
Casal de Nadal 2010/2011
JGL Acord 14. Data: 15.11.2010
Publicació edicte BOP data 07.12.2010
Edicte núm. 022010034465
Casal de Nadal (11 dies)
Tot el casal (1 germà) ........................................................................................... 99,50 €
Tot el casal (2n germà) 20% descompte .............................................................. 79,60 €
Tot el casal (a partir 3r germà) 25% descompte ................................................... 74,60 €
1 matí (1 germà) ................................................................................................... 12,20 €
1 matí (2n germà) 20% descompte ....................................................................... 10,20 €
1 matí (a partir 3r germà) 25% descompte .............................................................. 9,20 €
Casal de Nadal 2009/2010
JGL Acord 19. Data: 23.11.2009
Publicació edicte: BOP núm. 293, pàgines 122-123, de 08.12.2009
Edicte núm. 022009036200
Casal de Nadal (9 dies)
Tot el casal (1 germà) ............................................................................................ 80,00 €
Tot el casal (2n germà) 20% descompte ............................................................... 64,00 €
Tot el casal (a partir 3r germà) 25% descompte .................................................... 60,00 €
1 matí (1 germà) ..................................................................................................... 12,00 €
1 matí (2n germà) 20% descompte ........................................................................ 10,00 €*
1 matí (a partir 3r germà) 25% descompte .............................................................. 9,00 €
* preu arrodonit
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Taller de Teatre en família: Jugar fent teatre
JGL Acord 44. Dat:01.12.2014
Publicació edicte: BOPB 15.12.2014. Edicte: CVE-Núm. de registre: 022014032822
Adreçat a pares i/o mares amb els seus fills de 2 a 10 anys
Dissabte 13 de desmbre, de 17 a 19 hores
Mínim 12 i màxim 24 alumnes
Quotes:
10,00 euros (1 adult + 1 nen)
15,00 euros (2 adults + 1 nen / 1 adulta + 2 nens)
20,00 euros (2 adults + 2 nens / 1 adult + 3 nens)
25,00 euros (a partir de 5 persones, mínim 1 adult)
Escoleta de Teatre. Grup dels Dofins. Curs acadèmic 2009/2010
JGL Acord 26. Data 16.11.2009
Publicació edicte: BOP Núm. 293, pàgina 122, de 08.12.2009
Edicte núm. 022009036180
Preu públic de 50,00 € trimestrals.
Escoleta de Teatre. 1r trimestre del curs acadèmic 2009/2010
JGL Acord 18. Data 21.09.2009
Publicació edicte: BOP núm. 246, pàgina 52, de 14.10.2009
Edicte núm. 022009030478
Preu públic de 75,00 € trimestrals/alumne per a tots els grups igual.
Escoleta de Teatre. Activitat per al mes de juliol 2010
JGL Acord núm. 26, de 25 de maig de 2010.
Publicació edicte: BOP núm. 143, pàg.33 de 16 de juny de 2010.
Edicte núm. 022010018836
Taller de joves : El plaer d’actuar ( a partir de 16 anys)
Dimarts i dijous de 20,00 a 21,30 hores(del 6 al 29 de juliol de 2010)
Mínim 10 i màxim 14 alumnes.
Quota: 36,00€
Grup de teatre Dofins:
Dimecres , de 18,30 a 20,00 hores(del 7 al 28 de juliol de 2010)
Quota: 20,00€
Aprovació del preus públics dels cursos de l’Escoleta de Teatre, juliol 2011:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 18
Publicació Edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011017095.
Taller de teatre per a joves: Actua ja! (a partir de 16 anys)
Dimarts i dijous de 19 a 20.30h
Del 5 al 28 de juliol de 2011
Mínim 10 i màxim 14 alumnes
Quota: 36 €
Grup de Teatre Dofins
Dimecres de 18.30 a 20h
Del 7 al 28 de juliol de 2011
Quota: 20 €
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Aprovació preus públics del Casal de Lleure 2015
Alcaldia-Presidència de data 10 de juny de 2015
Edicte BOPB de data 6 de juliol de 2015. CVE-022015017477
Sopar i dormir una nit al casal......................................... 15,00 euros
Sortida al Circ Cric (Sant Esteve de Palautordera)......... 20,00 euros
Sortida a Vall llobera (Tona)........................................... 18,90 euros
Aprovació dels preus públics pel Casal de Lleure, Pre-quercus i Casal de Setembre
Alcaldia-Presidència de data 16 de maig de 2013
Publicació Edicte BOPB de data 7 de juny de 2013
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022013013754
CASAL DE LLEURE (29 dies)
Tot el casal, tot el dia
Tot el casal, tot el dia (1r germà) 20% descompte
Tot el casal, tot el dia (2n germà) 25% descompte
Tot el casal, matí
Tot el casal, matí (1r germà) 20% descompte
Tot el casal, matí (2n germà) 25% descompte
1 setmana, tot el dia
1 setmana, tot el dia (1r germà) 20% descompte
1 setmana, tot el dia (2ngermà) 25% descompte
1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte
1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte
Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana
Servei de menjador, 1 dinar

Any 2013
295,00 €
236,00 €
221,25 €
205,00 €
164,00 €
153,75 €
65,00 €
52,00 €
48,75 €
45,00 €
36,00 €
33,75 €
4,00 €
16,00 €
6,50 €

PRE-QUERCUS (29 dies)
Tot el casal
Tot el casal (1r germà) 20% descompte
Tot casal (2n germà) 25% descompte
1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte
1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte
Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana
Servei de menjador, 1 dinar

Any 2013
230,00 €
184,00 €
172,50 €
52,00 €
41,60 €
39,00 €
4,00 €
16,00 €
6,50 €

CASAL DE SETEMBRE
Tot el casal, tot el dia
Tot el casal, tot el dia (1r germà) 20% descompte
Tot el casal, tot el dia (2n germà) 25% descompte
Tot el casal, matí
Tot el casal, matí (1r germà) 20% descompte
Tot el casal, matí (2n germà) 25% descompte
1 setmana, tot el dia
1 setmana, tot el dia (1r germà) 20% descompte
1 setmana, tot el dia (2ngermà) 25% descompte
1 setmana, matí
1 setmana, matí (1r germà) 20% descompte
1 setmana, matí (2n germà) 25% descompte

Any 2013
140,00 €
112,00 €
105,00 €
95,00 €
76,00 €
71,25 €
65,00 €
52,00 €
48,75 €
45,00 €
36,00 €
33,75 €
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Servei d’acollida matinal, 1 dia
Servei d’acollida matinal, 1 setmana
Servei de menjador, 1 dinar

4,00 €
16,00 €
6,50 €

Aprovar els següents preus públics pel Casal de Lleure, Pre-Quercus i Casal de
Setembre 2010:
Junta de Govern Local 17 de maig de 2010.
Publicació Edicte. BOP núm. 137 de data 9 de juny de 2010.
Edicte núm. 022010017698
Any 2010

Casal de lleure (24 dies)
Tot el casal, tot el dia (1 germà)* ................................................................

233,85€

Tot el casal, matí (1 germà)* ..................................................................................
1 setmana, tot el dia (1 germà)*..............................................................................
1 setmana, matí (1 germà)* ....................................................................................
Servei d’acollida matinal, 1 setmana .....................................................................
Servei de menjador, 1 dinar ....................................................................................
Pre-Querqus (24 dies)
Tot el casal (1 germà)* ..........................................................................................
1 setmana, matí* ....................................................................................................
Servei d’acollida matinal, 1 setmana ....................................................................... 15,25€
Servei de menjador, 1 dinar.........................................................................................6,10€
Casal de setembre
1 setmana matí* .....................................................................................................
1 dia, matí* ............................................................................................................

162,70€
61,00€
40,70€
15,25€
6,10€
183,00 €
48,80€

40,70€
12,20€

* Al segon germà se li aplicarà un 20% de descompte, i a partir del 3r germà un 25% de les quotes proposades.

Modificació dels preus públics del casal de setembre de 2011
Junta de Govern de 11 de juliol de 2011. Acord núm. 19
Publicació Edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011019219.
Tot el casal, matí*
Una setmana, matí*
1 dia, matí*

84,00 €
42,00 €
12,60 €

* Al segon germà se li aplicarà un 20% de descompte, i a partir del 3r germà un 25% de les
quotes proposades.
Aprovació preu públic al casal de Lleure estiu 2011:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011017092.
Preu 2011

Casal de lleure (1 nit)
Dormir la nit del 14 de juliol al casal

15,00 €

Aprovar els següents preus públics pel Casal de Lleure, d’estiu,Pre-Querqus i Casal
de Setembre 2011:
Junta de Govern Local 26 d’abril de 2011.
Publicació Edicte. BOP de 31 de maig de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011013262.
CASAL DE LLEURE (25 dies)

Any 2011
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Tot el casal, tot el dia (1 germà)* .........................................................................250,90€
Tot el casal, matí (1 germà)* ................................................................................174,60€
1 setmana, tot el dia (1 germà)*............................................................................. 62,80€
1 setmana, matí (1 germà)* .................................................................................. 41,90€
Servei d’acollida matinal, 1 setmana .....................................................................15,70€
Servei de menjador, 1 dinar .................................................................................... 6,30€
PRE-QUERQUS (25 dies)
Tot el casal (1 germà)* ...........................................................................................196,30 €
1 setmana, matí* .......................................................................................................50,30€
Servei d’acollida matinal, 1 setmana ....................................................................... 15,70€
Servei de menjador, 1 dinar.........................................................................................6,30€
CASAL DE SETEMBRE (7 dies)
1 setmana matí* ........................................................................................................58,70€
1 dia, matí* ...............................................................................................................12,60€
* Al segon germà se li aplicarà un 20% de descompte, i a partir del 3r germà un 25% de les quotes proposades.

EME. Monogràfics programats per al tercer trimestre del curs 2012-2013
Modificació. Junta de Govern Local. Data 02.04.2013. Acord núm. 16
Publicació edicte BOPB 15.04.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013008529
Nom del curs

Quota

Scrapbooking i Decoupage (12 h)

52,00 euros

L’hort a casa (12 h)

46,00 euros

Sabons naturals (12 h)

43,00 euros

Fem espelmes (12 h)

46,00 euros

Accessoris amb feltre i llana (12 h)

45,00 euros

EME. Curs de preparació per a les proves d’accés als CFGM d’arts plàstiques i
disseny. Curs acadèmic 2013/2014
Modificació. Junta de Govern Local. Data 11.03.2013. Acord núm. 45
Publicació edicte BOPB 25.03.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013006731
Preu públic de 50,00 euros per alumne i curs
EME. Curs de preparació per a les procés d’accés a cicles formatius de formació
professional de grau mitjà. Curs escolars 2012/2013
Modificació. Junta de Govern Local. Data 30.07.2012. Acord núm. 14
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012019028
Preu públic de 50,00 euros per alumne i curs
EME. Material pels alumnes del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
d’auxiliar de treball en fusta i instal·lació de mobles, per al curs 2012/2013
Junta de Govern Local. Data 25.07.2012. Acord núm. 10
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012018948
Quota inicial: 18,00 euros
Quota mensual: 18,00 euros
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EME. Preus públics cursos monogràfics
Junta de Govern Local. Data 16.07.2012. Acord núm. 09
Publicació edicte BOPB 13.08.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012018915
Àrea d’Informàtica:
Prepara’t pel certificat d’informàtica. Actic-Nivell bàsic (60 hores).............................
*El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Prepara’t pel certificat d’informa`tica. Actic-Nivell avançat (60 hores)........................
*El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Àrea d’idiomes:
Anglès pre-intermediate (96 hores) .........................................................................
*El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Anglès intermediate and conversation 96 hores) .....................................................
*El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Anglès elementary (60 hores) ..................................................................................
*El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d’octubre, gener i març
Àrea de lleure:
Fes-te la teva roba (16 hores) .................................................................................
Sabons naturals (12 hores) .....................................................................................
Fem espelmes (12 hores) .......................................................................................
Restauració de mobles (12 hores) ..........................................................................
De la llana cardada al feltre (12 hores) ...................................................................

196,50 €
196,50 €

360,00 €
360,00 €
225,00 €

50,00 €
42,00 €
45,00 €
48,00 €
45,00 €

EME. Preus públics dels cursos per al segon trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de març de 2012. Acord núm. 21
Publicació Edicte BOPB de 30 d’abril de 2012.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012009049.
Nom del curs
Treballar amb ganxet i punt de mitja 2n nivell (12 hores)
Elaboració de sabons artesans (12 hores)
Creació d’espelmes (12 hores)
Restauració de mobles (12 hores)

Quota/alumne
38,00 €
42,00 €
45,00 €
48,00 €

EME. Preus públics dels cursos per al segon trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de desembre de 2011. Acord núm. 18
Publicació Edicte BOPB de 28 de desembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011031332.
Nom del curs
Reciclatge de roba (12,5 hores)
Treballs amb ganxet i punt de mitja (12 hores)
Elaboració de sabons artesans (12 hores)
Creació d’espelmes (12 hores)
Bricolatge i petites reparacions de la llar (12 hores)
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EME. Curs d’Iniciació a la informàtica i Internet, per al 3er trimestre 2010/11.
Junta de Govern de 11 d’abril de 2011.
Publicació Edicte BOPB de 9 de maig de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011010904.
Curs
Preu
Iniciació a la informàtica i Internet (14h) ......................................45,85 €
Curs de Monitors de Lleure infantil i juvenil
Decret d’Alcaldia de data 30.12.2009
Publicació Edicte. BOP núm. 27, pàgina 81, data 31.01.2009
Edicte núm. 022009002837
Modificar el preu públic de 170,00 euros per alumne per a la realització del Curs de Monitors
de lleure infantil i juvenil i que aquest sigui de .......................................................... 136,00 €
Curs de Monitors de Lleure infantil i juvenil
Junta de Govern Local 19.02.2007
Publicació Edicte. BOP núm. 89, pàgina 54, data 13.04.2007
Edicte núm. 022007010303
Del 23 de març al 28 d’abril de 2007 ......................................................................... 82,50 €
EME. Activitats programades per al segon quadrimestre del curs acadèmic 2010/2011
Junta Govern Local. Acord núm. 14 de 20 de desembre de 2010.
Publicació edicte BOP de 29 de desembre de 2010, edicte 022010037503
Cursos monogràfics
Preus
- Web 2.0 (26 h) ..................................................................................................... 85,00 €
- Anglès pràctic de conversa (30 h) ...................................................................... 108,00 €
- Coneixement i usos de plantes medicinals ........................................................... 65,00 €
EME. Cursos de preparació de la part comuna de les proves d’accés a Grau mitjà i
Grau Superior d’Arts plàstiques i Disseny 2009-2010
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
d’Arts Plàstiques i Disseny (156 hores) ............................................................ 318,90 €
(Pagament trimestral de 105,97 € els mesos d’octubre, desembre i febrer)
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (138 hores) ................................................ 281,20 €
(Pagament trimestral de 9,374 € els mesos d’octubre, desembre i febrer)
EME. Activitats programades per al primer quadrimestre del curs acadèmic 2010/2011
Junta Govern Local. Acord núm. 15 de 5 de juliol de 2010.
Publicació edicte BOP de 23 de juliol de 2010, edicte 022010021978
Cursos monogràfics
Preus
Excel avançat i iniciació a l’Access (30h) ............................................................. 98,25 €
Acreditació de competències en TIC (60 h) ......................................................... 196,50€
*S’ofereix la possiblitat de fer tres pagaments distribuïts de la següent manera:
50,00€ en el moment de fer la matrícula
73,25€ al mes de novembre
73,25€ al mes de febrer
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Edició de vídeo amb Premiere Pro (20 h) ............................................................ 73,00€
Anglès Elementary (93 h) ..................................................................................... 335,00€
*Es cobrarà mensualment amb rebuts bancaris de la següent manera:
48,70 € quota inicial
37,20€ mensuals, d’octubre a juny ( 9 mensualitats)

Anglès Pre Intermediate and Conversation (93 h) ................................................ 335,00€
*Es cobrarà mensualment amb rebuts bancaris de la següent manera:
48,70 € quota inicial
37,20€ mensuals, d’octubre a juny (9 mensualitats)

Lloguer d’aules
Preu aula (mínim 1 hora)
Preu aula informàtica (mínim 1 hora)
Preu sala d’actes (mínim 1 hora)

Preu/hora
7,00€
13,50€
16,55€

EME. Activitats programades per al 1r. Trimestre del curs 2011-12
Junta de Govern de 11 de juliol de 2011. Acord núm. 18
Publicació Edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011019214.
Cursos monogràfics

Preu

Àrea d’Informàtica
Acreditació de competències en TIC nivell bàsic (60h)
*S’ofereix la possibilitat de fer tres pagaments distribuïts de la següent manera:
50,00 € en el moment de fer la matrícula
73,25 € el mes de novembre
73,25 € el mes de febrer
Acreditació de competències en TIC nivell mig (60h)
*S’ofereix la possibilitat de fer tres pagaments distribuïts de la següent manera:
50,00 € en el moment de fer la matrícula
73,25 € el mes de novembre
73,25 € el mes de febrer

196,50€

196,50€

Àrea d’Idiomes
Anglès Post Elementary (96h)
360,00 €
*S’ofereix la possibilitat de fer tres pagaments distribuïts de la següent manera:
120,00 € en mes d’octubre
120,00 € el mes de gener
120,00 € el mes de març
Anglès Intermediate And Conversation (96h)
360,00 €
*S’ofereix la possibilitat de fer tres pagaments distribuïts de la següent manera:
120,00 € en mes d’octubre
120,00 € el mes de gener
120,00 € el mes de març
Anglès Beginners (60h)
225,00 €
*S’ofereix la possibilitat de fer dos pagaments distribuïts de la següent manera:
112,50 € en mes d’octubre
112,50 € el mes de gener
Anglès Conversa (20h)
75,00 €
Àrea de lleure
Reciclatge de roba (18h)
Labors (20h)
Bijuteria (18h)

76,00 €
76,00 €
60,00 €
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Activitats culturals a les escoles curs 2008/2009
Junta de Govern Local Acord núm. 13 Data 09.06.2008
Publicació edicte. BOP núm. 146, pàgina 23, data 18.06.2008. Edicte núm. 022008016889
Activitats culturals de les escoles ...................................................
7,00 €
Activitats culturals a les escoles
Junta de Govern Local Acord núm. 20. Data 25.07.2005
Publicació edicte. BOP núm. 188, pàgina 88, data 08.08.2005. Edicte núm. 022005018409
Impressions Aula Oberta
Preu
Tiquet d’impressió en negre ................................................................................ 0,15 €
Tiquet d’impressió en negre i color ....................................................................... 0,30 €
Tiquet d’impressió en color .................................................................................. 0,50 €
Abonament de 40 impressions .......................................................................... 10,00 €
2. Material
Biblioteca
Preu unitari fotocòpies A4 ................................................................................. 0,06 €
Preu unitari fotocòpies A3 .................................................................................. 0,09 €
Punt d'Informació Juvenil
Preu unitari impressions internet ....................................................................... 0,15 €
Preu unitari disquets internet .............................................................................. 1,5 €
Modernisme
Petita història de Manuel Raspall ...................................................................... 4,21 €
3. Àrea de Cultura
Aprovació de la modificació dels preus públics corresponents als Pastorets 20162017
Junta de Govern Local de data 21.11.2016. Acord 52
Edicte. BOPB. 29.11.2016. CVE-022016020744
Preu entrada general venuda a la taquilla i a l’OAC de l’Ajuntament: 11,00 euros
Preu entrada general venuda a la web del Teatre, 10,00 euros
Preu entrada per a menors de 14 anys venudes a l’OAC de l’Ajuntament: 6,00 euros
Aprovació establiment dels preus públics de les entrades de “Els pastorets”
Ple de data 18.11.2015. Acord 10
Anunci. BOPB. 26.11.2015. CVE-022015025667
Edicte. BOPB. 08.02.2016. CVE-022016001540
Preu entrada menors de 14 anys: 6,00 euros
Preu entrada adults: 10,00 euros
Aprovació preus públics relatiu al servei de bar del Teatre municipal exercici 2015
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Junta de Govern Local. 04 de maig de 2015. Acord 22
Publicació edicte BOPB. Data 13.05.2015. CVE-Núm. de registre: 022015012975
El Cafè del Teatre. Llista de preus 2015
Pastes:
Croissant
Croissant de xocolata
Donuts (normal/xocolata)

1,30€
1,50€
1,00€/1,25€

Entrepans:
Freds:
Pernil dolç
Pernil salat
Fuet
Sobrassada
Llonganissa
Llonganissa ibèrica
Xoriço ibèric
Formatge manxego
Bull negre (producte local)
Bull blanc (producte local)
Cap de senglar(producte local)
Tonyina
Seitons
Hummus
Mutabal

Normal
3,00€
3,50€
3,00€
3,50€
3,50€
4,00€
4,00€
3,00€
3,50€
3,50€
3,50€
3,00€
3,50€
3,00€
3,00€

Mini
1,50€
2,00€
1,50€
2,00€
1,75€
2,00€
2,00€
1,50€
2,00€
2,00€
2,00€
1,50€
2,00€
1,50€
1,50€

Calents (amb pa de motlle* o barra)
*Biquini o Triquini:
Pernil dolç i formatge
Sobrassada i formatge
Pernil salat i brie
Nocilla
Coques:
Vegetal
Pollastre/Porc

Biquini
2,50€
3,00€
3,00€
2,00€

Triquini/Barra
3,75€
4,00€
4,00€
3,00€

4'50€
6'00€

Per menjar:
Brie fos amb confitura de tomàquet o de pebrot amb torradetes.
Natxos amb guacamole
Natxos amb salsa de formatge roquefort
Salmó marinat amb torradetes
Hummus amb pa de pita
Mutabal amb pa de pita

4,50€
3,50€
4,00€
4,50€
3,50€
3,50€

Amanides:
Verda
Catalana

3,50€
4,00€
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Amb tonyina i seitons
Amb formatge de cabra i melmelada (de pebrot o tomàquet)

4,50€
4,50€

Per picar:
Olives
Seitons casolans (8 unitats)
Escopinyes
Patates fregides (de bossa)
Begudes:

2,50€
4,00€
5,00€
1,50€

Cafès:
Sol
Tallat
Amb llet
Caputxino

1,10€
1,20€
1,30€
1,40€

Cigalons:
Conyac
Baileys
Rom
Anís
Cigaló de rom cremat

1,60€
1,60€
1,60€
1,60€
2,00€

Infusions:
Te negre
Til·la
Infusions Novell 1,50€

1,25€
1,25€

Cacaolat

1,60€

Xocolata desfeta

2,00€

Refrescos:
Aigua 33cl
Schweppes llimona/taronja

1,00€
1,60€

Coca-Cola (ampolla)
Trina llimona/taronja 33cl
Aquarius 33cl
Nestea 33cl
Sucs (pinya/taronja/préssec)
Vichy
Bitter Kas
Tònica

1,60€
1,70€
1,70€
1,70€
1,60€
1,70€
1,70€
1,60€

Cerveses:
1/3 Moritz
1/3 Estrella Damm
1/3 Epidor
1/3 Voll Damm

1,60€
1,60€
1,80€
1,80€
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1/3 Free Damm
1/5 Estrella Damm
Canya
Copa
Gerra
Clara
Begudes de la terra:
Vermut
Ratafia
Patxarán
Licor d’herbes
(de Cànoves)

1,60€
1,30€
1,20€
1,50€
3,00€
1,60€
Xarrup
1,50€
1,50€
1,50€

Got
1,75€
2,50€
2,50€
2,50€

Tub
2,20€
3,50€
3,50€
3,50€

Preus públics corresponents al lloguer de les sales de l’edifici municipal Can Raspall
Ple. Acord.08.Data: 19.11.2013
Publicació anunci BOPB Data: 27.11.2014. CVE.Núm. de registre: 022014030993
Publicació anunci Diari Ara. Data 27.11.2014. Pàgina 21
Publicació edicte BOPB Data: 09.02.2015. CVE-Núm. de registre: 022015002912
Espai 1. Sala polivalent 3a planta. 1 hora.............................................................. 19,74 euros
Espai 2. Sala exposició planta baixa. 1 hora ......................................................... 17,77euros
A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent
Modificacions de les bonificacions dels lloguers de l’equipament cultural del Tatre
municipal de la Garriga, aplicades a les companyies amateurs d’arts excèniques per
la representació d’una o més sessions amb cobrament d’entrada
Acord del Ple de data 18 de novembre de 2015
Anunci BOPB de data 26 de novembre de 2015. CVE-022015025667
Edicte BOPB de data 8 de febre de 2016- CVE-022016001540
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades
locals per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i
obertes a tothom
Entitats sense ànim de lucre locals (associacions,
entitats públiques, entitats culturals) i Fundacions
privades per dur a terme activitats amb accés limitat als
seus socis o persones convidades (actes gratuïts a
porta tancada)
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del
municipi per dur a terme actes amb entrada gratuïta i
oberts a la comunitat educativa
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades per
dur a terme activitats benèfiques amb cobrament
d’entrada
Grups polítics per dur a terme actes gratuïts
Entitats o persones privades per dur a terme activitats
benèfiques amb cobrament d’entrada
Grups polítics per dur a terme actes de pagament

Bonificació del 100%

Bonificació 100%

Bonificació 100%
Bonificació 100%

Bonificació 100%
Bonificació 80%
Bonificació 60%
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Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades per
dur a terme activitats amb cobrament d’entrada

Bonificació 60%

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions,
entitats públiques, entitats culturals) i Fundacions
privades per dur a terme activitats amb accés limitat als
seus socis o persones convidades amb cobrament
d’entrada
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del
municipi per dur a terme actes amb cobrament
d’entrada
Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme
actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom.
Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme
actes amb cobrament d’entrada.
Companyies amateurs d’arts escèniques per la
representaciód d‘una o més sessions en une spai
escènic amb cobrament d’entrada

Bonificació 60%

Entitats
o
persones
privades
dedicades
a
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagógica
de les arts escèniques per a dur a terme actes amb
entrada gratuïta i oberts a tothom
Entitats
o
persones
privades
dedicades
a
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagógica
de les arts escèniques per dur a terme actes amb
cobrament d’entrada
Companyies professionals d’arts escèniques per dur a
terme una residencia técnica, assaig

Bonificació 50%

Bonificació 60%
Bonificació 50%
Bonificació 0%
Bonificació 100%

Bonificació 0%

Bonificació 100% a canvi d’una o més actuacions
al Teatre de la Garriga

Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del Teatre de la Garriga,
el Patronat i de la Sala d’Acte de la Biblioteca municipal Núria Albó
Ple. Acord núm. 09. Data 30.01.2013
Publicació anunci. BOP 11 de febrer de 2013. cve-Núm. de registre: 022013003075
Publicació El Punt Avui. 11 de febrer de 2013. Pàgina 23
Publicació edicte. BOP 22 d’abril de 2013. CVE-Núm. de registre: 022013009218
Teatre de la Garriga, El Patronat
Espai 1. Escenari
Espai 2. Vestidors
Espai 3. Zona espectadors
Espai 4. Sala Polivalent Gran
Espai 5. Sala Polivalent Petita
A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent

Preu 1 hora
83,22 euros
37,34 euros
19,84 euros
21,48 euros
19,25 euros

Biblioteca municipal Núria Albó
Sala d’Actes Biblioteca
A aquest preu cal afegir l’IVA corresponent

Preu 1 hora
31,49 euros

Bonificacions aplicables a entitats sense ànim de lucre locals i no locals, centres
d’ensenyament públics, privats i concertats, grups polítics i entitats o persones privades
dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques i
companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una residència tècnica, assaig,
que vulguin llogar el Teatre de la Garriga o la Sala d’actes de la Biblioteca, segons detall
següent:
Modificació. Junta de Govern Local. Data: 20.10.2014. Acord 48
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Publicació Edicte. BOPB. Data: 07.11.2014. CVE-Núm. de registre: 022014028253
Entitats sense ànim de lucre locals (associacions,
entitats públiques, entitats culturals) i Fundacions
privades locals per dur a terme activitats amb entrada
gratuïta i obertes a tothom
Entitats sense ànim de lucre locals (associacions,
entitats públiques, entitats culturals) i Fundacions
privades locals per dur a terme activitats amb accés
limitat als seus socis o persones convidades (actes
gratuïts a porta tancada)
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del
municipi per dur a terme actes amb entrada gratuïta i
oberts a la comunitat educativa
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades
locals per dur a terme activitats benèfiques amb
cobrament d’entrada
Grups polítics per dur a terme actes gratuïts
Entitats o persones privades per dur a terme activitats
benèfiques amb cobrament d’entrada
Grups polítics per dur a terme actes de pagament
Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats
públiques, entitats culturals) i Fundacions privades
locals per dur a terme activitats amb cobrament
d’entrada
Entitats sense ànim de lucre locals (associacions,
entitats públiques, entitats culturals) i Fundacions
privades locals per dur a terme activitats amb accés
limitat als seus socis o persones convidades amb
cobrament d’entrada
Centres d’ensenyament públics i/o concertats del
municipi per dur a terme actes amb cobrament
d’entrada
Centres d’ensenyament privats locals per dur a
terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom.
Centres d’ensenyament privats locals per dur a
terme actes amb cobrament d’entrada.
Entitats
o
persones
privades
dedicades
a
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica
de les arts escèniques per dur a terme actes amb
entrada gratuïta i oberts a tothom
Entitats
o
persones
privades
dedicades
a
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica
de les arts escèniques per dur a terme actes amb
cobrament d’entrada
Companyies professionals d’arts escèniques per dur a
terme una residència tècnica, assaig

Bonificació del 100%

Bonificació 100%

Bonificació 100%
Bonificació 100%

Bonificació 100%
Bonificació 80%
Bonificació 60%
Bonificació 60%

Bonificació 60%

Bonificació 60%
Bonificació 50%
Bonificació 0%
Bonificació 50%

Bonificació 0%

Bonificació 100% a canvi d’una o més actuacions
al Teatre de la Garriga

* En els supòsits que indiquen explícitament qualsevol bonificació en cas que l’entitat sigui local, les que no ho siguin no gaudiran de cap tipus de
bonificació.

Programació cursos per a l’exercici 2006
Junta de Govern Local. Acord 39. Data 19.12.2005
(BOP data 19.01.2006, número 16, pàgina 29. Edicte número 022006000750)
Astrologia kàrmica evolutiva:
- Participant (mes) .............................................................................................
- Orient (mes) ......................................................................................................
- Assistent (mes) .................................................................................................
Curs tècnica alexander (mes) ..............................................................................
Curs d’interpretació (mes) ...................................................................................
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Bar els Pinetons. Llista de preus
Modificació Junta de Govern Local. Data: 21.03.2016
Edicte. BOPB 24.11.2016. CVE-022016020438
ENTRANTS

PREUS
5,00 €
6,00 €
6,90 €
6,90 €

CARNS A LA BRASA

PREUS
5,00 €
6,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
5,50 €
10,00 €
19,90 €
1,00 €

Amanida verda
Amanida catalana
Amanida d’anxoves
Amanida de cabra
Botifarra
Galtes
Xurrasco
Cansalada
Xoriço
Morcilla
Espinada
Secret
Conill
Cuixa de pollastre
Xai
Safata carn 2 pax
Suplements
ENTREPANS CALENTS

PREUS
Mitja ració
2,00 €
2,20 €
2,00 €
2,20 €
2,20 €

Botifarra
Truita francesa
Llom
Bacon
Salsitxes
Pit pollastre
Bikini
Bikini salat
Mallorquí
Frankfurt
Hamburguesa casolana
Hamburguesa casolana completa
Suplements
ENTREPANS FREDS

4,50 €
3,50 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
6,00 €
0,50 €
PREUS

Mitja ració
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €

Pernil salat
Pernil dolç
Formatge
Formatge manxec
Fuet o llonganissa
Catalana
Bull blanc i negre
Pernil ibèric
Xoriço ibèric
Suplement formatge
TAPES

3,50 €
3,50 €
3,50 €
5,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
5,50 €
5,50 €
0,50 €
PREUS
3,00 €
4,00 €
5,00 €
5,50 €

Patates fregides
Patates braves
Patates d’Olot 4u.
Croquetes 6 u.
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Amanida russa
Pinxo
Seitons amb vinagre
Escopinyes
Calamars romana
Xocos
Pernil ibèric (mitja ració)
Pernil ibèric (ració)
Formatge manxec (mitja ració)
Formatge manxec (ració)
Olives farcides

3,00 €
4,50 €
4,00 €
5,90 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
12,00 €
6,00 €
12,00 €
3,00 €
TORRADES

PREUS
5,00 €
5,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €

CERVESES

PREUS
1,80 €
1,50 €
1,20 €
1,10 €
1,50 €
1,50 €
1,20 €

BEGUDES

PREUS
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,00 €
1,50 €

COMBINATS

PREUS
5,50 €
4,50 €
1,80 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

VINS

PREUS
6,00 €
1,20 €
8,50 €
1,60 €

POSTRES

PREUS
1,90 €
2,20 €
3,00 €
1,00 €

Escalivada
Pinxos
País
Ibèrica mixta
Tonyina
Voll Damm
Mitjana Estrella
Quinto Estrella
San Miguel
Clara
Barril
Canya
Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta
Trina
Nestea
Aquarius
Sucs de fruita
Tònica
Bitter Kas
Vichy
Aigua ½ l
Aigua 1 l
Combinats importació
Combinats nacionals
Copa de whisky
Copa de brandi
Xarrup d’orujo
Xarrups varis
Vi negre de taula
Copa de vi
Rioja/Ribera del Duero
Copa de vi Ribera/Rioja
Flam
Flam i mató
Mel i mató
Iogurt
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Tall de pastís

3,00 €

Cafè
Tallat
Cafè amb llet
Cafè americà
Trifàsic
Cigaló de coñac
Cigaló de whisky
Infusions

CAFETERIA

PREUS
1,00 €
1,20 €
1,30 €
1,30 €
1,70 €
1,50 €
1,70 €
1,30 €

PLATS COMBINATS
Nuggets/croquetes + patates i ou
Calamars, amanida, patates i ou
Sèpia, patates, amanida i ou
Llom, salsitxes, patetes i ou

PREUS
6,50 €
8,00 €
9,50 €
6,50 €

Bar els Pinetons. Llista de preus
Modificació Ple. Data: 28.01.2015. Acord núm. 4
Anunci. BOPB 09.02.2015. CVE.Núm. de registre: 022015002906
Diari Ara. Data: 20.02.2015 Pàgina 20
Edicte. BOPB 05.05.2015. CVE. Núm. de registre: 022015011903
ENTRANTS
AMANIDA VERDA
Enciam, ou dur, ceba, tomàquet, olives, espàrrecs
AMANIDA CATALANA
Enciam, tomàquet i embotit variat
AMANIDA D’ANXOVES
Enciam, tomàquet, tonyina, anxoves i vinagre de Mòdena
AMANIDA DE CABRA
Enciam, tomàquet, formatge de cabra, fruits secs i vinagreta de mel

PREUS

CARNS A LA BRASA
BOTIFARRA
GALTES
CHURRASCO
PANXETA
XORIÇO
MORCILLA
ESPINADA
SECRET
CONILL
CUIXA DE POLLASTRE
XAI
ENTRECOT 500gr
SAFATA BRAXA x2 PERSONES
Churrasco, panxeta, xoriço, morcilla, botifarra i pollastre

PREUS
4,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
6,50€
6,50€
4,80€
8,00€
14,00€
15,50€

4,50€
5,90€
6,90€
6,90€

ENTREPANS CALENTS
PETIT
BOTIFARRA
TRUITA FRANCESA
LLOM
BACON
SALSITXES

1,75€
2,00€
1,75€
2,00€
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PIT DE POLLASTRE A LA PLANXA
BIKINI
BIKINI SALAT
MALLORQUÍ
FRANKFURT
HAMBURGUESA CASOLANA
HAMBURGUESA CASOLANA COMPLETA
Enciam, tomàquet, ou ferrat i formatge
Suplements: ceba, formatge, bacon

2,00€

4,00€
2,50€
3,00€
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
0,50€

ENTREPANS FREDS
PETIT
1,75€
1,50€
1,50€
2,50€
1,75€
1,50€
1,75€
2,25€
2,25€

PERNIL SALAT
PERNIL DOLÇ
FORMATGE
FORMATGE MANXEC
FUET O LLONGANISA
CATALANA
BULL BLANC I NEGRE
PERNIL IBÈRIC
XORIÇO IBÈRIC
Suplement formatge
TAPES

PREUS
GRAN
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
3,50€
3,00€
3,00€
5,50€
5,50€
0,50€
PREUS
2,50€
3,00€
4,50€
5,50€

PATATES FREGIDES
PATATES BRAVES
PATATES D’OLOT 4 UNT.
CROQUETES 6 UNT.
Bacallà, carn d’olla, ceps, pernil ibèric
ENSALADILLA RUSA
PINXO MORÚ
ALETES DE POLLASTRE 6 UNT.
SEITONS AMB VINAGRE
ESCOPINYES
CALAMARS ROMANA
XIPIRONS
CHOCOS
PERNIL IBÈRIC
FORMATGE MANXEC
OLIVES FARCIDES

3,00€
4,00€
5,50€
4,00€
5,90€
6,00€
4,00€
4,50€
5,50€
5,50€
3,00€

MENÚ INFANTIL
Patates fregides + Llom o Nuggets o Croquetes + beguda i postre

PREUS
5,00€

TORRADES
TORRADA D’ESCALIVADA
Pebrot rostit, albergínia rostida, ceba rostida i formatge manxec
TORRADA DE PINXOS
Pinxos adobats i allioli
TORRADA PAÍS
Pernil del país
TORRADA IBÈRICA
Pernil ibèric o formatge manxec
TORRADA DE TONYINA
Tonyina, pebrot del piquillo, olives i anxoves

PREUS
4,50€

VINS
VI NEGRE DE TAULA
COPA DE VI NEGRE, ROSAT O BLANC
VI RIOJA AMPOLLA

PREUS
5,00€
1,00€
8,50€
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COPA DE VI RIOJA

1,30€
POSTRES

PREUS
1,20€
1,40€
1,90€
1,00€
1,00€
1,20€
2,00€
3,00€

CAFETERIA

PREUS
1,00€
1,20€
1,30€
1,20€
1,40€
1,80€
1,50€
1,50€
1,60€
1,50€
1,30€

CERVESES

PREUS
1,70€
1,50€
1,10€
1,50€
1,60€
1,50€
1,40€
1,20€
1,00€

REFRESC

PREUS
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
2,10€
1,60€
1,80€
1,80€
1,80€
1,00€
1,50€

BEGUDES

PREUS
5,00€
4,00€
1,80€
1,60€
1,30€
1,10€

FLAM
FLAM MATÓ
MEL I MATÓ
YOGUR
FRUITA DEL TEMPS
TERRINA DE GELAT
TALL DE PASTÍS
TALL DE PASTÍS CASOLÀ (Festius)
CAFÈ
TALLAT
CAFÈ AMB LLET
CAFÈ AMERICÀ
CAPUCHINO
CACAOLAT
XOCOLATA TASSA
XOCOLATA COPA
TRIFÀSIC
CIGALÓ
INFUSIONS
VOLL DAMM
MITJANA ESTRELLA
QUINTO ESTRELLA
SAN MIGUEL
ESTRELLA GALICIA
CLARA COPA
COPA DE BARRIL
CANYA
ZURITO
COCA-COLA
COCA-COLA ZERO
FANTA
TRINA
NESTEA
ACUARIUS
RED BULL
SUCS DE FRUITA
TÒNICA
BITTER KAS
VICHY
AIGUA ½
AIGUA LITRE
COMBINATS D’IMPORTACIÓ
COMBINATS NACIONALS
COPA WHISKY
COPA DE BRANDY
CHUPITO ORUJO
CHUPITOS VARIS

Bar la Calma. Llista de preus 2013
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Junta de Govern Local de 30.09.2013. Acord núm. 50
Publicació edicte BOP de 21 d’octubre de 2013
Edicte núm. CVE-Núm.022013025139
Articles
Begudes
Cafès
Sol
Tallat
Amb llet
Caputxino
Cigalons
Conyac
Baileys
Rom
Anís
Cigaló de rom cremat
Infusions
Te
Til·la
Poliol-menta
Infusions
Cacaolat
Xocolata desfeta
Refrescos
Aigua 33 cl
Schewppes llimona/taronja
Coca Cola
Trina llimona/taronja 33 cl
Aquarius 33 cl
Nestea 33 cl
Sucs (pinya,taronja, préssec)
Vichy
Bitter Kas
Tònica
Cerveses
1/3 Moritz
1/3 Estrella Damm
1/3 Epidor
1/3 Voll Damm
1/3 Free Damm
1/5 Estrella Damm
Canya
Copa
Gerra
Clara
Begudes de la terra
Ratafia xarrup
Patxaran xarrup
Aiguardent d’herbes xarrup
Ratafia tub
Patxaran tub
Aiguardent d’herbes tub
Ratafia got
Patxaran got
Aiguardent d’herbes got
Pastes
Croissant
Croissant xocolata
Donuts
Entrepans freds

euros
1,00
1,10
1,20
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,25
1,25
1,25
1,50
1,60
2,00
1,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,80
1,80
1,60
1,30
1,20
1,50
3,00
1,60
1,50
1,50
1,50
3,50
3,50
3,50
2,50
2,50
2,50
1,30
1,50
1,00
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Pernil dolç normal
Pernil dolç mini
Pernil salat
Pernil salat mini
Fuet normal
Fuet mini
Sobrassada normal
Sobrassada mini
Llonganissa normal
Llonganissa mini
Llonganissa ibèrica normal
Llonganissa ibèrica mini
Xoriço ibèric normal
Xoriço ibèric mini
Formatge manxego normal
Formatge manxego mini
Bull negre (producte local) normal
Bull negre (producte local) mini
Bull blanc (producte local) normal
Bull blanc (producte local) mini
Cap de senglar (producte local) normal
Cap de senglar (producte local) mini
Tonyina normal
Tonyina mini
Seitons normal
Seitons mini
Hummus normal
Hummus mini
Mutabal normal
Mutabal mini
Entrepans calents (amb pa de motlle o barra)
Biquini o triquini
Pernil dolç i formatge (biquini)
Pernil dolç i formatge (triquini/barra)
Pernil dolç i formatge (mini)
Sobrassada i formatge (biquini)
Sobrassada i formatge (triquini/barra)
Sobrassada i formatge (mini)
Pernil salat i brie (biquini)
Pernil salat i brie (triquini/barra)
Pernil salat i brie (mini)
Nocilla (biquini)
Nocilla (triquini/barra)
Nocilla mini
Per menjar
Brie fos amb confitura de tomàquet o pebrot amb torrades
Natxos amb guacamole
Natxos amb salsa de formatge roquefort
Salmó marinat amb torradetes
Hummus amb pa de pita
Mutabal amb pa de pita
Assortit de brandada, olivada, hummus, mutabal i torradetes
Per picar
Olives
Seitons casolans (8unitats)
Escopinyes
Patates fregides (de bossa)

3,00
1,50
3,50
2,00
3,00
1,50
3,50
2,00
3,50
1,75
4,00
2,00
4,00
2,00
3,00
1,50
3,50
2,00
3,50
2,00
3,50
2,00
3,00
1,50
3,50
2,00
3,00
1,50
3,00
1,50
2,50
3,75
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00
2,00
2,00
3,00
1,50
4,50
3,50
4,00
4,50
3,50
3,50
4,50
2,50
4,00
5,00
1,50

S’aprova la reducció de preus o tarifes del servei de Bar del Teatre municipal, el Patronat, destinada al personal del
Teatre municipal.
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4. Àrea de Joventut
Aprovació de la modificació dels preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la
revetlla de Can d’Any
Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2017
Edicte BOPB 19.10.2017. CVE-Núm. de registre: 022017019966
Preu d’entrada anticipada de la revetlla de cap d’any: 5,00 euros
Preu d’entrada taquilla de la revetlla de cap d’any: 10,00 euros
Aprovació de la programació de primavera de l’Àrea de Servei a les
Persones.Joventut i dels preus públics inherents a les activitats programades no
gratuïtes.
Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017.
Edicte BOPB 19.04.2017. CVE-Núm de registre: 022017007081
CASAL
TALLER DE BREAK DANCE
Lloc: Casal de joves
Dies: dimarts de 17h a 18h
Inici: 18 abril al 4 de juliol 12 sessions
Ingressos mínims: 0€
Preu Ajuntament: 300€ Tallerista
Dades tallerista:
Cristian Agulló Gonzàlez
TALLER DE BEAT MAKING
Lloc: Casal de joves
Dia: dimarts de 19h a 20h
Inici: 18 abril al 4 juliol 12 sessions
Ingressos mínims: 0€
Preu Ajuntament: 150€
Dades tallerista
Enric Ruano de la Cruz
TALLER HORTET COMUNITARI
Lloc: hortet comunitari
Dia: a concretar
Dinamitzadora: 100€
Dades tallerista:
A concretar
GRUP DE TEATRE (TALLER)
Dies: dilluns de 18.15h A 19.15h
Inici: 24 abril fins 10 de juliol
Número de sessions: 12 a 25€7hora
Preu Ajuntament: 300€
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dani Codina
TALLER DE HIP HOP
Dies: divendres 16.30h a 17.30
Inici: 21 abril fins 7 de juliol

Pàgina 355 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Número de sessions: 12
Preu Ajuntament: 150€
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Brian Vasquez
TALLER DE CREACIÓ DE CANÇONS
Dies: dimecres de 18h a 19h
Inici:
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 150€ tallerista + 50€ material fungible
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
EDICIÓ DE VIDEO / CREACIÓ VIDEOCLIPS (
Dies: dimecres de 17h a 18h
Inici: 19 abril fins el 5 de juliol
Número de sessions: 12
Preu Ajuntament: 150 talleristes
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dades tallerista:
Martí Ishi Balagueró

gravació i edició)

TALLER DE SKATE
Dies: divendres 17.30 a 18.30h
Inici: 20 de gener a 24 febrer
Número de sessions: 6
Preu Ajuntament: 100€ tallerista
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Genís Torrents Sunyol
TALLER OBERT DE DAPO
Dies: dimecres de 18.30 a 19.30h
Inici: 20 de gener a 24 febrer
Preu Ajuntament: material 100€ material
Preu usuari: 0€

ACTIVITATS PUNTUALS:
INTENSIU DE SHUFFLE DANCE
Divendres a concretar
Preu Ajuntament: 70€
OSCAR CABERO RAMOS
TARDA DE CONYA!!
Maquillatge, manicura, perruqueria i Just Dance!!
Pressupost: 100€ material + 50€ tallersita
Un divendres, a concretar
Talleristes, a concretar
DIVENDRES MOVE
Lloc: Casal de joves
Dia: a concretar
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Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Preu Ajuntament: 150 protocol +100€ (material)
COMPETICIÓ SKATE
Lloc: skatepark
Dia: diumenge 14 de maig?
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Preu Ajuntament: (Premis) 250€
TORNEIG DE FUTBOL SALA
Dies: 10 i 11 d’abril
Lloc: Pista núm. 1
Preu Ajuntament: 100€ àrbitres
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURS CAMBRERS
Dies: dimarts, 18 a 19.30h
Inici: 25 d’abril
Número de sessions: 7 sessions
Preu Ajuntament: 350€ tallerista; 200€ material
Preu usuari: 25€
Lloc: Casal de Joves
Noel Jiménez Almazán
XERRADA VULL TREBALLAR DE CAMBRER (dins del curs de Cambrers, a càrrec de l’Oficina Jove
del Vallès Oriental)
Preu Ajuntament: 0€
CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (dins el curs de Cambrers, a càrrec del tècnic de Sanitat de
l’Ajuntament)
Preu Ajuntament: 0€
ANGLÈS PER A VIATJAR
Dies: dijous, 19 a 20h
Inici: 16 febrer
Número de sessions: 7 sessions
Preu Ajuntament: 85€ tallerista
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
ACTIVITATS
LUDOTECA DE SETMANA SANTA
Dies: 10 i 11 d’abril
Lloc: Auditori Municipal de Música
Preu usuaris: 0€
Preu Ajuntament: 50€
VIATJAR I TREBALLAR
Xerrada orientació de treballs a l’estranger
Dia: divendres a concretar
Preu Ajuntament: 20€ Protocol
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
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TUNEJA LA TEVA ROBA
Taller de reciclatge i remodelació de roba
Dia: divendres a concretar
Preu Ajuntament: 60€ material + 100€ tallerista
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
TIC TAC CUINA
Taller de cuina per a principiants
Dia: 2 divendres a concretar
Preu Ajuntament: 60€ material
Preu usuaris: 0
Lloc: Casal de joves
FORMACIÓ DE DELEGATS
Per als delegats dels centres de secundària.
Dies a concretar.
Preu Ajuntament: 150€ formadora
Preu usuari: 0€
Lloc: als Centres de secundària
Irene Mur Vila
SUPORT TREBALL ALS INSTITUTS (PIDCES)
Suport en la dinamització als instituts (passaclasses I a l’hora del pati)
250€
Irene Mur Vila

Aprovació modificació del preu públic corresponent al concert de Carnaval
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017
Edict BOPB 21.02.2017. CVE-Núm. de registre: 022017002664
Preu públic d’entrada al concert de Carnaval el dia 25 de febrer de 2017 al pavelló de can
Noguera. 5,00 euros a la taquilla.

Aprovació de la programació d’hivern del Casal de Joves i del Punt d’Informació
Juvenil així com dels preus públics inherents a les activitats programades no
gratuïtes, previst per al primer trimestre del 2017
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2017
Edicte BOPB 17.02.2017. CVE-Núm. de registre: 022017002536

CASAL DE JOVES I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
CASAL
TALLER DE BREAK DANCE (KillerStepz)
Lloc: Casal de joves
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Dies: dimarts de 17h a 18h
Inici: 10 gener al 28 de març 12 sessions
Gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 300€ Tallerista
Dades tallerista:
Cristian Agulló Gonzàlez
DNI: 53334891F
TALLER DE BEAT MAKING
Lloc: Casal de joves
Dia: dimarts de 19h a 20h
Inici: 10 gener al 28 de març 12 sessions
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150€
Dades tallerista
Enric Ruano de la Cruz
20569088G
TALLER HORTET COMUNITARI
Lloc: hortet comunitari
Dia: a concretar
Dinamitzadora: 100€
Dades tallerista:
A concretar
GRUP DE TEATRE (TALLER)
Dies: dilluns de 18.15h A 19.15h
Inici: 9 de gener fins 27 de març
Número de sessions: 12 a 25€7hora
Preu Ajuntament: 300€
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dani Codina
TALLER DE HIP HOP
Dies: divendres 16.30h a 17.30
Inici: 20 de gener fins 7 d’abril
Número de sessions: 12
Preu Ajuntament: 150€
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
TALLER DE MANGA
Dies: dijous de 17.30 a 18.30h
Inici:
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 150€ tallerista + 50€ material fungible
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
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FES-TE YOUTUBER
Dies: dimecres de 17h a 18h
Inici: 11 de gener fins el 29 de març
Número de sessions: 12
Preu Ajuntament: 150 talleristes
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dades tallerista:
Martí Ishi Balagueró
DNI: 43567135Y
C/ La Mina, 6 08480 l’Ametlla del Vallès
Num de compte: ES63 2100 1025 5802 0025 8596
TALLER DE DJ
Dies: divendres 17.30 a 18.30h
Inici: 20 de gener a 24 febrer
Número de sessions: 6
Preu Ajuntament: 100€ tallerista
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
EDU ELIZONDO REYES
Passatge de Fra Benet nº 4 2º 2ª
08530 La Garriga (BCN)
NIF: 47922484 Y
Núm. Compte Corrent: ES93 2013 0161 3401 0039 0163
TALLER OBERT DE DAPO
Dies: dijous de 18.30 a 19.30h
Inici: 20 de gener a 24 febrer
Preu Ajuntament: material 100€ material
Preu usuari: 0€
TALLERS PUNTUALS:
INTENSIU DE SHUFFLE DANCE
Divendres a concretar
Cost Ajuntament: 70€
OSCAR CABERO RAMOS
C. Batet, no 10 2o 1a
08032 – BARCELONA
Tel – 670 986 730
CIF.:21.777.636 V
TARDA DE CONYA!!
Maquillatge, manicura, perruqueria i Just Dance!!
Pressupost: 100€ material + 50€ tallersita
Un divendres, a concretar
Talleristes, a concretar
DIVENDRES MOVE
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Lloc: Casal de joves
Dia: a concretar
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150 protocol +100€ (material)
ESQUIADA JOVE
27 febrer
Cost ajuntament: 0
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURS CANGURS
Dies: dilluns, 18.30 a 20h
Inici: 13 febrer
Número de sessions: 7 sessions (el dia 27 de febrer no hi ha sessió)
Preu Ajuntament: 250€ tallerista; 200€ material ludoteca
Preu usuari: 25€
Lloc: Casal de Joves
Elisabet Casas Vilageliu
XERRADA VULL TREBALLAR DE CANGUR (dins del curs de cangurs, a càrrec de l’Oficina
Jove del Vallès Oriental)
ANGLÈS PER A VIATJAR
Dies: dijous, 19 a 20h
Inici: 16 febrer
Número de sessions: 7 sessions
Preu Ajuntament: 85€ tallerista
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
Hussam, esperant dades
ACTIVITATS
PARLEM DE FEINA
Xerrada orientació cerca de feina. CV i BioCV
Dia: divendres a concretar
Preu Ajuntament: 20€ Protocol
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
TIC TAC CUINA
Taller de cuina per a principiants
Dia: 2 divendres a concretar
Preu Ajuntament: 60€ material + 50€ tallerista de les dues sessions
Preu usuaris: 0
Lloc: Casal de joves
Tallerista a concretar
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AULA D’ESTUDI
Per preparar exàmens fi de trimestre
Dies: Segons demanda
Preu Ajuntament: 0
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
FORMACIÓ DE DELEGATS
Per als delegats dels centres de secundària.
Dies a concretar.
Preu Ajuntament: 150€ formadora
Preu usuari: 0€
Lloc: als Centres de secundària
Irene Mur Vila
48099312-X
Av. Onze de Setembre, 2 08530 La Garriga
IBAN: ES18 2100 0927 5001 0063 4737
SUPORT TREBALL ALS INSTITUTS (PIDCES)
Suport en la dinamització als instituts (passaclasses I a l’hora del pati)
250€
Irene Mur Vila
48099312-X
Av. Onze de Setembre, 2 08530 La Garriga
IBAN: ES18 2100 0927 5001 0063 4737
PACK “TU TRIES!”
Xerrades i activitats als Centres de Secundària
Dates a concretar
Cost Ajuntament: 100€ (protocol)
Aprovació de la modificació de preus públics Revetlla cap d’any
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2016
Edicte BOPB de data 29.11.2016. CVE-022016020735
Preu públic d’entrada anticipada: 10,00 euros
Preu públic a taquilla: 10,00 euros
Aprovació de la programació de tardor 2016 i dels corresponents preus públics de
l’Àrea de Servei a les Persones. Joventut
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2016
Edicte BOPB 04.10.2016. CVE-022016016960
CASAL DE JOVES I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
CASAL
TALLER DE BREAK DANCE (KillerStepz)
Lloc: Casal de joves
Dies: dimarts de 17.15h a 18.45h
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Inici: 12 sessions (festiu 1 nov i 6 des (inici 13 setembre fins 13 de desembre))
Gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 450€ Tallerista
Dades tallerista:
Cristian Agulló Gonzàlez
DNI: 53334891F
TALLER DE BEAT MAKING
Lloc: Casal de joves
Dia: dimarts de 17.30h a 18.30h 12€/hora (13 setembre al 13 desembre)12.5€/h
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150€
Dades tallerista
Enric Ruano de la Cruz
20569088G
TALLER HORTET COMUNITARI
Lloc: hortet comunitari
Dia: a concretar
Dinamitzadora: 100€
Dades tallerista:
A concretar
TALLER SCOOTERS
Lloc: Skatepark
Dia: a concretar
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150€
Dades tallerista:
Guillermo Viladomiu Puga
47970202E
c/ Pinsà n°13, 08480 l’Ametlla del Vallès
ES96 2100 1025 5301 0033 9129
INICIACIÓ AL TEATRE
Dies: dilluns de 17 a 18h
Inici: 03 d’octubre
Número de sessions: 9
Preu Ajuntament: 200€ tallerista + 30€ material fungible
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dades tallerista:
Noel J imenez Almazan
79277125-N
TALLER DE CURTS
Dies: dilluns de 18 a 20h
Inici: 10 d’octubre
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 400€ talleristes + 20€ material fungible
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dades tallerista:

Pàgina 363 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Dani Codina Cuspinera
C/Banys 102 08530 La Garriga (BCN)
DNI : 38117598C
TALLER DE CÒMIC
Dies: dijous de 17 a 18h
Inici: 6 d’octubre
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 150€ tallerista + 15€ material fungible
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
FES-TE YOUTUBER
Dies: dimecres de 17h a 18h
Inici: 5 d’octubre
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 150 talleristes + material 15€
Preu usuari: 0€
Lloc: Casal de Joves
Dades tallerista:
Martí Ishi Balagueró
DNI: 43567135Y
C/ La Mina, 6 08480 l’Ametlla del Vallès
Num de compte: ES63 2100 1025 5802 0025 8596
FESTA ANIME
Lloc: Casal de joves
Dia: a concretar
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150€
DIVENDRES MOVE
Lloc: Casal de joves
Dia: a concretar
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150 protocol +60€ (material)
I CONCURS DE DIBUIX: LA GARRIGA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Organitza: Joventut, Polítiques d’Igualtat, grup joves no formal
Lloc: a concretar
Dia: 25 de novembre
Cost Ajuntament: 300€
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURS PRE MONITORS/ES DE LLEURE
Dies: Dimecres de 18 a 20h
Inici: 5 d’octubre
Número de sessions: 9
Preu Ajuntament: 360€ talleristes + 50€ material fungible
Preu usuari: 25€
Lloc: Casal de Joves
Tallerista a concretar
CURS d’ATENCIÓ AL PÚBLIC (botigues)
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Dies: dijous de 18.30 a 20h
Inici: 6 d’octubre
Número de sessions: 7
Preu Ajuntament: 210€ talleristes + 60€ material fungible
Preu usuari: 25€
Lloc: Casal de Joves
Dades Tallerista:
A concretar
ACTIVITATS
PARLEM DE FEINA
Xerrada orientació cerca de feina. CV i BioCV
Dia: divendres a concretar
Preu Ajuntament: 20€ Protocol
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves
TIC TAC CUINA
Taller de cuina per a principiants
Dia: 2 divendres a concretar
Preu Ajuntament: 60€ material + 50€ tallerista de les dues sessions
Preu usuaris: 0
Lloc: Casal de joves
Dades tallerista:
IBRAHIM EL LOUAH BASSA
DNI: 49364889N
AULA D’ESTUDI
Per preparar exàmens fi de trimestre
Dies: Segons demanda
Preu Ajuntament: 0
Preu usuari: 0
Lloc: Casal de Joves

Aprovació de la programació d’estiu 2016 i dels corresponents preus públics de
l’Àrea de Servei a les Persones. Joventut
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2016
Edicte BOPB 18.07.2016. CVE-022016012360

CASAL DE JOVES- PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURS DE SCOOTERS
Lloc: Pista de Skate
Inici: juliol
Dies: 11, 13, 15, 18, 20 i 22 de juliol
Preu: 20€
Preu Ajuntament: 180€ tallerista
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CURS D’EDITS (Edició de Vídeos)
Lloc: EMAD
Dies: 11, 13, 15, 18, 20 i 22 de juliol
Preu: 20€
Preu Ajuntament: 180€ tallerista
AULA D’ESTUDI
Lloc: Casal de joves
Horari a determinar
Inscripció prèvia
Cost: gratuït
Preu Ajuntament: 0€
TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES
Lloc: Casal de Joves
Dies: 11 i 13 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament: 60€
TALLER DE BATUTS
Lloc: Casal de Joves
Dies: 13 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament: 50€
TALLER DE GRAFITIS
Lloc: Casal de Joves
Dies: 15, 18, 20 i 22 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament:
50€ tallerista
100€ material
TALLER DE PASTISSOS
Lloc: Casal de Joves
Dies: 15 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament: 50€
ACTIVITAT DE GLOBUS D’AIGUA
Lloc: Casal de Joves
Dies: 20 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament: 30€
GIMCANA
Lloc: tot el poble
Dies: 22 de juliol
Preu: Gratuït
Preu Ajuntament: 100€ material + 40€ monitor de reforç
SORTIDA A LES PISCINES DE FIGARÓ
Lloc: Figaró
Dies: 13 i 21 de juliol
Preu: 10€
Preu Ajuntament: 100€ per monitor de reforç + 160€ entrades piscina i bitllet de tren
SORTIDA A L’ILLA FANTASIA
Lloc: Illa Fantasia
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Dies: 14 de juliol
Preu: 20€
Preu Ajuntament: 0€ (Es paga directament a l’empresa Sagalés)
100€ per monitor de reforç
DINAR D’ESTIU
Lloc: Casal de Joves
Dies: 22 de juliol
Preu: gratuït
Preu Ajuntament: 200€ material
COMPETICIÓ SCOOTERS
Lloc: Casal de Joves
Dies: 24 de juliol
Preu: 2€
Preu Ajuntament: 400€ Ambulància + 100€ speaker i jurat + 100€ premis

Aprovació de la programació Primavera 2016 i de preus públics de l’Àrea de Servei a
les Persones.Joventut
Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016
Edicte BOPB 12.05.2016. CVE-022016007490
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
CASAL
TALLER DE HIP HOP (continuació)
Lloc: Casal de joves
Dies: dimecres de 18.30h a 20h.
Inici: 8 sessions de 1,5h PROGRAMACIÓ ESTIU FACTURA 01/06 al 20/07
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Ingressos mínims: 105€
Cost Ajuntament: 300€ Tallerista
TALLER DE BREAK DANCE (KillerStepz)
Lloc: Casal de joves
Dies: dimecres de 5.00 a 18.30h.
Inici:. 8 Sessions de 1,5h PROGRAMACIÓ ESTIU FACTURA 01/06 al 20/07
Gratuit
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 300€ Tallerista
TALLER DJ
Lloc: Casal de joves
Dia: Dijous de 19h a 20h 8 sessions de 12€/hora del 05 de maig al 23 de juny
Inscripció prèvia/ gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 96€
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TALLER DE BEAT MAKING
Lloc: Casal de joves
Dies: dijous de 18h a 19h del 05 de maig al 24 de juny
Inici: 8 SESSIONS A 12€/h 96€
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 96€
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
TIC TAC CUINA
Lloc: Casal de joves
Dies: dilluns de 17:00 a 18:30h.
Inici : 2 Sessions de 1,5h. (20€ per sessió) 2 i 23 de maig
Gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 40.00€ Tallerista + 90€ material
TALLER INICIACIÓ TEATRE
Lloc: Casal de joves
Dies: dimarts de 17,30h a 18,30h del 03 de maig al 21 de juny
Inici: 8 SESSIONS A 20€/h TOTAL: 160€
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 160€
CURS DE CAMBRERS
Lloc: Casal de joves
Dies: dilluns de 18:30 a 20:00h.
Inici : 9 de maig al 13 de juny. 7 Sessions de 1,5h . 29, 33€ por hora
Preu: 25 €
Ingressos mínims: 175€
Cost Ajuntament: 425 Tallerista + 60€ material
ACTIVITATS PRIMAVERA
CASAL DE JOVES
TALLER DE MANGA
Lloc: Casal de joves
Dia: dijous 5 i 12 de maig de 17h a 18h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 40€ Tallerista + 30€ Material
TALLER DE DEFENSA PERSONAL (per tothom)
Lloc: Casal de joves
Dia: Divendres 06 de maig de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 50€ tallerista
TALLER DE TATUATGE TEMPORAL
Lloc: Casal de joves
Dia: Divendres 20 de maig de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 30€ Tallerista + 30€ Material
TALLER DE RASTES
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Lloc: Casal de joves
Dia: Divendres 27 de maig de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 30€ Tallerista + 30€ Material
TALLER AUTOMAQUILLATGE
Lloc: Casal de joves
Dia: divendres 27 de maig de 18.30 a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 30€ material + 30€ tallerista
INTENSIU D’ACROYOGA
Lloc: Casal de joves o la sala del teatre
Dia: dissabte 28 de maig intensiu de 10h a 14h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 150€ talleristes
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
VIATJAR LOW COST
Lloc: Casal de joves
Dia: Divendres 13 de maig de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 30€ material (pica pica protocol)
PRIMERS AUXILIS PER ANIMALS, Protectores, Centres d’Acollida i Tinença responsable
Lloc: Casal de joves
Dia: divendres 03 de juny de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 20€ material (pica pica protocol)
CUINA SENSE PARES
Lloc: Casal de joves
Dia: 10 de juny (divendres) de 18h a 20h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 0€
PASSEJADA AMB EL TEU GOS/GOSSA + ENSINISTRAMENT
Lloc: quedem al Casal de joves (MALHIVERN)
Dia: divendres 17 de juny a les 17.30h
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 30€ material
AULA D’ESTUDI
Lloc: La Garriga
Dia: dijous i divendres de 20 a 24h
Inscripció prèvia
Gratuït
Ingressos mínims: 0€
Cost Ajuntament: 0€

Aprovació de la programació Primavera 2016 i de preus públics de l’Àrea de Servei a
les Persones.Joventut
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 8 de febrer de 2016
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Edicte BOPB 22.02.2016. CVE-022016002368

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
TALLER DE VIDEOCURRICULUMS
Lloc: Casal de Joves
Dies: dilluns de 17.30 a 19.00h.
Inici: 1 de febrer al 14 de març. 8 sessions de 1,50h. 12,50 euros per hora
Gratuït
Ingressos mínims: 0,00 euros
Cost Ajuntament: 150,00 euros Tallerista
MUNTATGE I EDICIÓ DE VIDEO
Lloc: Casal de Joves
Dia: dilluns de 17.00 h. a 18.30 h.
Inici: 28 de març al 8 de maig. 8 sessions de 1,5 h. 12,50 euros per hora
Gratuït
Ingressos mínims: 0,00 euros
Cost Ajuntament: 150,00 euros Tallerista
CURS DE CANGURS
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimarts de 18.30 a 20.00 h.
Inici: 2 de febrer al 8 de març. 7 sessions de 1,5h. 29,33 euros per hora
Preu: 30,00 euros / 24,00 euros (amb el carnet del casal)
Ingressos mínims: 250,00 euros
Cost Ajuntament: 220,00 euros Tallerista + 60,00 euros Material
TALLER DE MAPPING
Lloc: Casal de Joves
Dies: dijous de 17.00 h. A 20.00 h.
Inici : 14 d’abril, 21 d’abril i 28 d’abril. 3 sessions de 1,50 h. 12,50 euros per hora.
Gratuït
Cost Ajuntament:60,00 euros Tallerista.
ACROYOGA
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimarts de 18.00 h a 19.00 h.
Inici: 29 de març al 26 d’abril. 5 sessions de 1 h. 12,50 euros per hora
Gratuït
Cost Ajuntament: 62,50 euros Tallerista
AULA D’ESTUDI
Lloc: la Garriga
Dia: dijous i divendres de 21 a 24 h.
Inscripció prèvia
Gratuït
Cost ajuntament: 0,00 euros
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TIC TAC CUINA
Lloc: Casal de Joves
Dies: divendres de 17.00 a 18.30 h.
Inici: 19 de febrer, 18 de març i 15 d’abril. 3 sessions de 1,5h. 12,50 euros per hora (+3,75
euros per preparació)
Gratuït
Cost Ajuntament: 60,00 euros Tallerista + 90 euros material.
XERRADES DEL PIJ ALS INSTITUTS
Lloc: Instituts de la Garriga
Dies: A determinar
Inici: Febrer i Març. 4 xerrades a diferents instituts
Gratuït
Cost Ajuntament:
Xerrades vivencials d’alumnes de cicles formatius (Sant Lluis). 40,00 euros Esmorzar
voluntaris
Xerrades vivencials d’alumnes de cicles formatius (Blancafort). 40,00 euros Esmorzar
voluntaris
Xerrada sobre Voluntariat (Blancafort). 40,00 euros Esmorzar voluntaris
Formació de delegats (Blancafort) 100,00 euros Tallerista
CASAL DE JOVES
TALLERS
TALLER DE HIP HOP (continuació)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimecres de 18.30h a 20.00 h.
Inici: 20 de gener al 27 d’abril. 16 sessions de 1,5h.
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 600,00 euros Tallerista
TALLER DE BREAK DANCE (KillerStepz)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimecres de 5.00 a 18.30 h.
Inici: 20 de gener al 27 d’abril. 16 sessions de 1,5h.
Gratuït
Cost ajuntament: 600,00 euros Tallerista
ESPAI OBERT DJ
Lloc: Casal de Joves
Dia: divendres de 17 a 18 h.
Inscripció prèvia
Gratuït
Cost Ajuntament: 0,00 euros
TALLER DE TATUATGE TEMPORAL
Lloc: Casal de Joves
Dies: dijous de 18.30 h a 20.00 h.
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Inici: 31 de març al 7 d’abril. 3 Sessions de 1,5h.
Gratuït
Cost Ajuntament: 30,00 euros Tallerista + 30,00 euros Material
MONOGRÀFIC DE CÒMIC
Lloc: Casal de Joves
Dies: dijous 18 de febrer. 17.00 a 20.00 h. 1 sessió de 3 h.
Gratuït
Cost Ajuntament: 50,00 euros Tallerista + 30,00 euros Material
DIVENDRES MOVIE (Projecció de pel·lícules)
Lloc: Casal de Joves
Dies: divendres de 18.00 h a 20.00 h.
Inici: 22 de gener al 29 d’abril
Gratuït
Cost Ajuntament: 50,00 euros Material
TORNEIG DE FUTBOL SALA
Lloc: Poliesportiu Can Noguera
Dies: 21 i 22 de març
Cost Ajuntament: 100,00 euros Àrbitres + 70,00 euros Material
LUDOTECA SETMANA SANTA
Lloc: Auditori de l’Escola municipal de Música
Dies: 21 i 22 de març
Cost Ajuntament: 900,00 euros inversió de material i espectacle infantil
Aprovació dels preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la revetlla de Cap
d’any
Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2015. Acord 50
Edicte BOPB 09.12.2015. CVE-022015026501
Preu públic entrada anticipada: 5,00 euros
Preu públic entrada taquilla: 8,00 euros
Aprovació programació d’estiu 2015 per la dinamització joves
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2015
Tallers d’estiu
Taller d’iniciació al DJ (continuació)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimarts de 17h a 18.30h.
Inici: 12 de maig al 28 de juliol. 12 sessions de 1,5h
Preu: 26,00 euros/21,00 euros (amb el carnet del Casal)
Cost Ajuntament: 450,00 euros
Ingressos mínims: 126,00 euros
Hip Hop (continuació)
Lloc: Casal de Joves
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Dies: 4 de juny al 23 de juliol. 8 sessions de 1,5 h
Preu: 26,00 euros/ 21,00 euros (amb el carnet del Casal)
Cost Ajuntament: 300,00 euros
Ingressos mínims: 126,00 euros
Break Dance (Killer Stepz)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dijous de 1º7.00h a 18.30h.
Inici: 4 de juny al 23 de juliol. 8 sessions de 1,5h.
Gratuït
Cost Ajuntament: 300,00 euros
Taller de fotografia estenopeica
Lloc: Casal de Joves
Dies: dilluns de 17.00 h a 19.00 h.
Inici: 6 de juliol fins al 27 de juliol. 4 sessions de 2h.
Gratuït
Cost Ajuntament: 216,00 euros
Taller de serigrafia
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimecres de 17.00h a 19.00 h.
Inici: 1 de juliol fins al 29 de juliol. 4 sessions de 2h.
Gratuït
Cost Ajuntament: 216,00 euros
Activitat Casal
Creació d’un laboratori i material fotogràfic
Lloc: Casal de Joves
Dia: 12 de juny
Organitza: Casal de Joves
Cost Ajuntament: 120,00 euros
Creació d’un laboratori i material de serigrafia
Lloc: Casal de Joves
Dia: 15 de juny
Organitza: Casal de Joves
Cost Ajuntament: 220,00 euros
Torneig de Skate
Lloc: skatepark la Garriga
Dia: 27 de juny
Organitza: Joves del Casal
Cost Ajuntament: servei preventiu Creu Roja: 474,00 euros
Aprovació de la programació d’estiu 2015 i de preus públics de l’Àrea de Servei a les
Persones i Joventut
Resolució d’Alcaldia-Presidència de data 27 de maig de 2015
Publicació Edicte BOPB de data 6 de juliol de 2015. CVE. Número de registre:
022015017472
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Tallers Estiu
Taller d’iniciació al DJ (continuació)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimarts de 17h a 18.30h.
Inici: 12 de maig al 28 de juliol. 12 sessions de 1,5h
Preu: 26,00 euros/21,00 euros (amb carnet del casal)
Cost Ajuntament: 450,00 euros
Ingressos mínims: 126,00 euros
Hip Hop (continuació)
Llocs: Casal de Joves
Dies: dijous de 18.30h a 20h
Inici: 4 de juny al 23 de juliol.8 sessions de 1,5h
Preu: 26,00 euros/21,00 euros (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300,00 euros
Ingressos mínims: 126,00 euros
Break Dance (KillerStepz)
Lloc: Casal de Joves
Dies: dijous de 17.00 h a 18.30h
Inici: 4 de juny al 23 de juliol. 8 sessions de 1,5h
Gratuït
Cost Ajuntament: 300,00 euros
Taller de Fotografia Estenopeica
Lloc: Casal de Joves
Dies: dilluns de 17.00 a 19.00 hores
Inici: 6 de juliol fins 27 de juliol. 4 sessions de 2h
Gratuït
Cost Ajuntament: 216,00 euros
Taller de Serigrafía
Lloc: Casal de Joves
Dies: dimecres de 17.00 a 19.00 hores
Inici: 1 de juliol fins 29 de juliol 4 sessions de 2h
Gratuït
Cost Ajuntament: 216,00 euros
Activitats Casal
Creació d’un laboratori i material fotogràfic
Lloc: Casal de Joves
Dia: 12 de juny
Organitza: Casal de Joves
Cost ajuntament: 120,00 euros
Creació d’un laboratori i material de serigrafia
Lloc: Casal de Joves
Dia: 15 de juny
Organitza: Casal de Joves
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Cost Ajuntament; 220,00 euros
Torneig de Skate
(activitat aprovada en decret a part)
Lloc: skatepark la Garriga
Dia: 27 de juny
Organitza: Joves del Casal
Cost ajuntament: Servei preventiu Creu Roja: 474,00 euros
Excursió d’observació i identificació de flora i fauna autòctones
Lloc: La Garriga
Dia: 20 de juny
Organitza: Casal de Joves
Cost Ajuntament: 40,00 euros
Aprovació de la programació Primavera 2015 i de preus públics de l’Àrea de Servei a
les Persones
JGL de data 31.03.2015. Acord núm. 52
BOPB Anunci 31.03.2015. CVE-Núm. de regsitre: 022015008685
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
CURS DE CAMBRERS
Lloc: Casal de joves
Inici: MAIG
Dies: dilluns de 18.30 a 20h. 7 sessions
Preu: 30 € / 24 € (amb el carnet del casal)
Preu Ajuntament: 425€
Pràctiques a DIFERENTS ESTABLIMENTS DE LA GARRIGA.
Assegurança: 120€
CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
Lloc: Casal de joves
Dies: dimecres de 18.30 a 20h. 4 sessions a determinar
Gratuït
Preu Ajuntament: 220€
AULA D’ESTUDI
Lloc: Casal de joves
De dijous i divendres de 21 a 24h
Inscripció prèvia
Cost: gratuït
Preu Ajuntament: 0€
MOSTRA PROFESSIONALS: TIC TAC CUINA
Lloc: Casal de joves
Dates: Un cop al mes (23 abril, 22 de maig, 19 de juny) un jove estudiant de cicle formatiu fa una mostra del que
estudia, de manera interactiva amb els joves del casal. En aquesta ocasió és de cuina.
Inscripció prèvia
Cost: gratuït
Preu Ajuntament: 150€ (tallerista 20€ per sessió + material 30€ per sessió)
ACTIVITATS
LUDOTECA SETMANA SANTA
Lloc: Auditori Municipal
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Data: 30, 31 de març i 1 d’abril, de 10.30 a 13.30h i de 17 a 19.30h
Cost ajuntament: 350€
Material: 400€
Cost usuaris: 0€
Monogràfic: “AU PAIR, VOLUNTARIAT EUROPEU, COOPERACIÓ INTERNACIONAL”
Ponents que expliquen les seves experiències d’accions voluntàries i cooperatives en països estrangers.
Lloc: Casal de Joves
Data: a determinar
Cost Ajuntament: 50€
PER ST JORDI EL CASAL I EL PUNT SURTEN A LA PLAÇA!
TALLERS DE CUINA amb Ibrahim, TALLER DE HIP HOP, EXHIBICIÓ DE BREAK i HIP HOP, INFORMACIÓ
CARNETS D’ALBERGUISTA, INFORMACIÓ CARNET DEL CASAL, ETC.
Data: 23 Abril
Lloc: Can Dachs
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: Casal de Joves i Punt d’Informació Juvenil
Joves del Casal i Killerstepz
EL PUNT ALS INSTITUTS
PAQUET D’ACTIVITATS TU TRIES:
FORMACIÓ DE DELEGATS
Lloc: Institut Manuel Blancafort
Data a determinar, maig
Preu Ajuntament: 100€
TOTAL:

1.815€

CASAL DE JOVES
TALLERS PRIMAVERA
TALLER d’INICIACIÓ AL DJ
Lloc: Casal de joves
Dies: dimarts de 17h a 18.30h 1,5 h
Inici: 14 abril
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€
Ingressos mínims: 126€
HIP HOP (continuació)
Lloc: Casal de joves
Dies: dijous de 18.30h a 20h
Inici: 9 d’abril fins 28 maig
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€ (8 sessions)
Ingressos mínims: 126€
TALLER DE MÀGIA (6 sessions)
Lloc: Casal de joves
Inici: 13 abril, 20, 27 i 4, 11 i 18 de maig
Dies: dilluns de 17.30h a 18.30h
Gratuït
ORGANITZA: Pau Sala
Cost Ajuntament: 72€ (12€ l’hora)
ACTIVITATS CASAL
PER ST JORDI EL CASAL I EL PUNT SURTEN A LA PLAÇA!
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TALLERS DE CUINA amb Ibrahim
TALLER DE HIP HOP
EXHIBICIÓ DE BREAK i HIP HOP
23 Abril
Lloc: Can Dachs
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: Casal de Joves i Punt d’Informació Juvenil
Joves del Casal i Killerstepz DISCO LOVER’S
TORNEIG DE PING PONG
Lloc: Casal de Joves
Dia: 15 de maig
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: joves del casal
Cost Ajuntament: 30€
LES NOIES S’APODEREN DEL CASAL!
Lloc: Casal de Joves
Tarda de noies (elles decideixen si entren nois o no)
Tallers dj, zumba, cuina, etc
Dies de noies: 8 de maig
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: joves del casal
Cost Ajuntament: 70€
TOTAL:

1.200€

Aprovació de la programació de la formació en noves tecnologies i xarxes socials,
març-juny 2015 i dels seus preus públics
JGL de data 23.02.2015. Acord núm. 53
BOPB Anunci. 05.03.2015. CVE-Núm. de registre: 022015005856
Vist que l’Àrea de Joventut, l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic i l’Àrea d’Ensenyament proposen la
següent programació pels mesos de març – abril – maig i juny de 2015:
Iniciació a les xarxes socials
Duració: 4h.
Dates: 9 i 13 de març.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
Facebook: fes-te un perfil
Duració: 4h.
Dates: 16 i 20 de març.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
Linkedin: fes-te un perfil
Duració: 4h.
Dates: 23 i 27 de març.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
Twitter: fes-te un compte
Duració: 4h.
Dates: 13 i 17 d’abril.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
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Cost Ajuntament: 148,00 €.
Avançat de Facebook per a la recerca de feina
Duració: 4h.
Dates: 20 i 24 d’abril.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
Pràctic de Facebook, Linkedin i Twitter
Duració: 2 h + 2h
Dates: 27 d’abril i/o 8 de maig
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
Bio Currículum
Duració:10 h.
Dates: 11, 15, 18 i 22 de maig i 1 de juny
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 370,00 €.
Vist que totes les classes es fan en horari de 9.00 a 11.00h.
Vist que el cost de les activitats d’aquesta programació és de 1.258,00 € que s’hauria d’imputar a l’aplicació
pressupostària Cat Emprèn 304 43110 22611 del pressupost de l’exercici 2015

Junta de Govern Local de 01.12.2014. Acord núm. 39
Publicació edicte BOP de 15 de desembre de 2014
Edicte núm. CVE-Núm.022014032812

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
CURSOS I FORMACIÓ
CURS DE CANGURS
Lloc: Casal de joves
Inici: 9 febrer
Dies: dilluns de 18.30 a 20h. 6 sessions
Preu: 30 € / 24 € (amb el carnet del casal)
Preu Ajuntament: 350€
Pràctiques a les Caliues.
Assegurança: 120€
CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
Lloc: Casal de joves
Inici: 18 febrer
Dies: dimecres de 17 a 18.30h. 4 sessions
Gratuït
Preu Ajuntament: 220€
AULA OBERTA D’ANGLES CONVERSA
Lloc: Casal de joves
Els dimecres de 19 a 20h
Cost: gratuït
Preu ajuntament: 0€
AULA D’ESTUDI
Lloc: Casal de joves
De dijous i divendres de 21 a 24h
Inscripció prèvia
Cost: gratuït
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Preu Ajuntament: 750€
FORMACIÓ DE DELEGATS
Lloc: Institut Manuel Blancafort
Data a determinar, febrer
Preu Ajuntament: 100€
ACTIVITATS
Monogràfic: “ESTUDIAR MENTRE VIATGES”
Ponents que expliquen les seves experiències de viatges formatius o estudis a l’estranger.
Cost Ajuntament: 50€
CURS DE MONITOR DE LLEURE
Realització del curs de monitor de lleure infantil i juvenil, homologat per la Generalitat de Catalunya. 150 hores
teòriques, que es fan al Casal de Joves, els dies festius i de cap de setmana de setmana santa i 4 caps de setmana
més.
Cost ajuntament: 0€
EL PUNT ALS INSTITUTS
PAQUET D’ACTIVITATS TU TRIES:
Xerrades vivencials d’alumnes de cicles formatius
Lloc: IES Manuel Blancafort
Dia: a determinar
Cost Ajuntament: 50€
Xerrada: “ESTADES A L’ESTRANGER”
Lloc: IES Manuel Blancafort
Dia: a determinar
Cost Ajuntament: 0€
Xerrada: “VOLUNTARIAT”
Lloc: IES Manuel Blancafort
Dia: a determinar
Cost Ajuntament: 50€
Xerrada: “ESTUDIAR A L’ESTRANGER”
Lloc: IES Vil·la Romana
Dia: a determinar
Cost Ajuntament: 0€
Fira Guia’t
Conjunt d’estants amb informació sobre estudis a la comarca. Fira organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental
Lloc: Granollers
Dies: a determinar
Cost Ajuntament: 0€
TOTAL:

1690€

PROGRAMACIÓ CASAL DE JOVES
TALLERS HIVERN
TALLER de DJ’s (continuació)
Lloc: Casal de joves
Dies: dimarts de 17h a 18.30h 1,5 h (11 sessions) (13 Gener- 24 de Març)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€
Ingressos mínims: 126€
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HIP HOP (continuació)
Lloc: Casal de joves
Dies: dijous de 16.30h a 17.30h 11 sessions (15 gener – 26 de Març)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 200€ (8 sessions)
Ingressos mínims: 105€
BREAK DANCE (KillerStepz)
Lloc: Casal de joves
Dies: dijous de 17.30h a 18.30h 11 sessions (15 gener – 26 de Març)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Gratuït
Cost Ajuntament: 200€ (8 sessions)
FUNKSTEP
Lloc: Casal de joves
Dies: dijous de 18.30h a 19.30h 11 sessions (15 gener – 26 de Març)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 200€ (8 sessions)
Ingressos mínims: 147€
BEAT BOX
Lloc: Casal de joves
Comença 14 de gener fins 25 de març (11 sessions a 12,5€ l’hora)
Dies: dimecres de 17.30h a 18.30h
Gratuït
ORGANITZA: Adrià Vergara (beat boxer)
Cost Ajuntament: 137,5€
ACTIVITATS CASAL
DIVENDRES “MOVE”
Divendres dedicats a la participació dels joves, per dinamitzar el casal de joves ells/es mateix@s
16 i 23 de gener
6 i 20 de febrer
ORGANITZA: joves del Casal
Cost Ajuntament: 100€
ST. VALENTÍN
Activitat amb joves i C17
13 de febrer
Cost Ajuntament: 100€
CARNESTOLTES
27 de febrer
ORGANITZA: joves del Casal
Cost Ajuntament: 100€
ALTRES ACTIVITATS
SKIADA JOVE 2014!
Anem a Skiar a la Molina
Dilluns 02 de març 2015
Cost Ajuntament: 0€
LES NOIES s’APODEREN DEL CASAL!
En relació al 8 de març dia de la Dona
Lloc: Casal de Joves
Tallers dj, per noies etc, etc
Dia 13 de març
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: joves del casal
Cost Ajuntament: 70€
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TOTAL PROGRAMACIÓ: 1107,5€

Activitat Tùnel de Terror
Aprovació. Junta de Govern Local. Data. 20.10.2014. Acord 42
Publicació edicte BOPB 07.11.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014028247
Preu públic 1,00 euro
Activitat prevista pel dia 31 d’octubre de 2014 a l’edifici de Can Mora

Programació quart trimestre de 2014. Projecte: formació en noves tecnologies i
xarxes socials
Aprovació. Junta de Govern Local. Data 06.10.2014. Acord 50
Publicació edicte BOPB 23.10.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 22014026709
Iniciació a les xarxes socials
Duració: 4h.
Data i horari: dilluns, 13 i divendres, 17 d’octubre.
Capacitat : 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros.
Cost ajuntament: 148,00 euros
Facebook: fes-te un perfil
Duració: 4 h
Data i horari: 27 i 31 d’octubre. De 9 a 11 h.
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost ajuntament: 148,00 euros
Linkedin: fes-te un perfil
Duració: 4 h.
Data i horari: 3 i 7 de novembre. De 9 a 11 h.
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost Ajuntament: 148,00 euros
Pràctic de Facebook i Linkedin
Duració: 2 sessions de 2 hores independents una de l’altra.
Data i horari: 10 i 14 de novembre. De 9 a 11 h.
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost ajuntament: 148, 00 euros
Twitter: fes-te un compte de Twitter
Duració: 4 h.
Data i horari: 17 i 21 de novembre. De 9 a 11 h.
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,0 euros
Cost Ajuntament; 148,00 euros
Bio Currículum i Retoc digital
Duració: 12 h.
Data i horari: 24 i 28 de novembre i 1 i 4 de desembre. De 9 a 12 h.
Capacitat: 15 alumnes.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost Ajuntament: 444,00 euros
Blog
Duració; 12 h.
Data i horari: 11, 15, 18 i 22 de desembre. De 9 a 12 h.
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Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost ajuntament: 444,00 euros

Programació Tardor 2014 del Punt d’Informació Juvenil i del Casal de Joves
Modificació. Junta de Govern Local. Data 28.07.2014. Acord 30
Publicació edicte BOPB 08.08.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014020792
TARDOR 2014- PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Festa Del Tastet D’oficis
Dia: 26 setembre
Hora: De 18 a 02h
Lloc: Plaça Can Dachs
Activitats: tallers per a infants, tallers per a joves, concert amb còctels
Cost ajuntament: 750€. Lloguer equip de so i il·luminació: 300€; Material còctels: 100€; Dinamitzadors: 150€;
Pancartes: 200€
Curs De Pre-Monitors
Dies: dilluns, a partir del 13 d’octubre fins l’1 de desembre
Hora: de 18.30 a 20h
Lloc: Casal de Joves
Inscripció prèvia.
Mínim alumnes: 9. Màxim: 18
Preu usuari: 32€ (40 sense el carnet del Casal).
Cost ajuntament: 350€. Tallerista 200€; Material 50€; Assegurança 100€
Curs D’atenció Al Públic (Botigues)
Dies: dimecres, a partir del 15 d’octubre fins el 19 de novembre
Hora: de 18.30 a 20h
Lloc: Casal de Joves
Inscripció prèvia.
Mínim alumnes: 7. Màxim: 15
Preu usuari: 25€ (32 sense el carnet del Casal)
Cost ajuntament: 310€. Tallerista 180€; Material 30€; Assegurança 100€
Tècniques d’estudi
Dies: dimecres, a partir del 5 al 26 de novembre
Hora: de 16.30 a 18h
Lloc: Casal de Joves
Inscripció prèvia.
Mínim alumnes: 5. Màxim: 12
Preu usuari: Gratuït
Cost ajuntament: 180€ tallerista
Aula d’estudi
Dies: segons la demanda dels usuaris
Hora: fora de l’horari d’obertura de l’equipament
Lloc: Casal de Joves
Cal sol·licitud prèvia, directament al Casal
Conversa en anglès
Dies: dilluns, a partir del 13 d’octubre fins l’1 de desembre
Hora: de 16.30 a 18h
Lloc: Casal de Joves
Inscripció prèvia.
Mínim alumnes: 7. Màxim: 15
Activitats proposades per Joves
Dies, a convenir
Hores, a convenir
Lloc: Casal de Joves
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Temàtica: viatges, experiències en activitats de lleure, xerrades i dinàmiques, etc.
CASAL DE JOVES
TALLERS
TALLER de DJ’s (continuació)
Lloc: Casal de joves
Inici: 23 SETEMBRE
Dies: dimarts de 16.30h a 18h 1h (8 sessions)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€
Ingressos mínims: 147€
HIP HOP (continuació)
Lloc: Casal de joves
Inici: 25 SETEMBRE
DIJOUS de 16h a 17,30h
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€ (8sessions)
Ingressos mínims: 147€
TALLER DE CAPOEIRA
Lloc: Casal de joves
Inici: 07 octubre
Dimarts de 18.30 a 20h
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 180€ (8sessions)
Ingressos mínims: 147€
ALTRES ACTIVITATS
TORNEIG DE PING PONG
cost ajuntament: 10€
DIVENDRES MOVE
Divendres dedicats a organització d’activitats realitzades i pensades pels joves
Cost ajuntament 200€
TORNEIG DE JUST DANCE
Divendres 10 octubre
Cost ajuntament 10€

Programació de l’Àrea de Joventut per al mes de juliol de 2014 del Projecte de
formació en noves tecnologies i xarxes socials
Modificació. Junta de Govern Local. Data 16.06.2014. Acord 35
Publicació edicte BOPB 03.06.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014016042
Iniciació a les xarxes socials
Duració: 4 h
Data i horari: Dimarts, 1 de juliol de 9 a 14 h
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros.
Cost Ajuntament: 148,00 euros
Facebook: fes-te un perfil
Duració: 4 h
Data i horari: Dimecres, 2 de juliol de 9 a 14 h
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost Ajuntament; 148,00 euros
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Linkedin: fes-te un perfil
Duració: 4 h
Dat i horari: Dijous, 3 de juliol de 9 a 14 h
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost Ajuntament: 148,00 euros
Twiter: fes-te un compte de twiter
Duració: 4 h
Data i horari: Divendres, 4 de juliol de 9 a 14 h.
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost Ajuntament; 148,00 euros
Bio Currículum i retoc digital
Durada: 12 h
Data i horari: 15, 16 i 17 de juliol de 9 a 13 h
Capacitat: 15 alumnes
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 euros
Cost ajuntament: 444,00 euros

Programació de primavera 2014 de l`Àrea de Servei a les Persones. Joventut i dels
seus preus públics
Modificació. Junta de Govern Local. Data 07.04.2014. Acord 51
Publicació edicte BOPB 24.04.2014
Edicte CVE-Núm. de registre: 022014010188
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL PRIMAVERA 2014
LUDOTECA
Lloc: Auditori municipal
Dies i hores: 14, 15 i 16 d’abril, d’11 a 13.30 i de 16.30 a 19h
Cost: 300€ material
OCUPA L’ESTIU- VOLUNTARIAT, FEINA I ESTUDIS, O FER EL GOS????
Oferta de colònies, campaments i camps de treball. Aquí i allà!
Lloc: Casal de Joves
Dia i hora: 30 d’abril, 18h
Cost: 50€
CURS CIATE- CURS D'INICIACIÓ A TÈCNIC D'ESPORT
Lloc: Casal de Joves i Equipament municipals d’esports
Dia i hora: dimecres de 17 a 20h, del 7 de maig al 30 de juliol, i divendres de 17 a 20h, del 4 al 25 de juliol
Cost Ajuntament: 0€
INSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS GRAU MIG I SUPERIOR
(Cartelleria i assessorament)
Lloc: Casal de Joves
Cost: 0€
CURS CAMBRERS
Lloc: Casal de Joves
Pràctiques: Diferents bars del municipi
Dies i hores: dilluns 12, 19, 26 de maig i 2 de juny
Horaris pràctiques: 9 hores de pràctiques per alumne, durant la setmana del 2 de juny
Cost: 200€ + 150€ assegurança + 50€ material
Ingressos mínims: 21€ per persona x 6 persones mínim= 126€
AULA D’ESTUDI
Lloc: Casal de Joves
Dies i hores: A convenir amb els estudiants que ho desitgin. Fora de l’horari de casal.
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Cost: 0€
CAMPANYA CARNETS D’ALBERGUISTA, ESTUDIANT INTERNACIONAL, ETC.
Lloc: Casal de Joves
Cost: 50€
PARLEM DEL FUTUR- ESTUDIS I TREBALL TEMPORAL. ÉS COMPATIBLE?
Lloc: Casal de Joves
Dia i hora: 5 de juny, 18.30h
Cost: 0€
PROGRAMACIÓ CASAL DE JOVES PRIMAVERA 2014
TALLERS PRIMAVERA
TALLER de DJ’s (continuació)
Lloc: Casal de joves
Inici: 08 Abril
Dies: dimarts de 16.30h a 18h 1,5 h (8 sessions)
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300€
Ingressos mínims: 147€
Edu elizondo i Jose
HIP HOP COMERCIAL (continuació)
Lloc: Casal de joves
Inici: 31 de març al 02 de juny (8 sessions d’1,5h)
Dimecres de 17h a 18.30h
Preu: 26 € / 21 € (amb el carnet del casal)
Cost Ajuntament: 375€ (10sessions)
Ingressos mínims: 147€
TALLER D’EDITS, GRABACIÓ DE VIDEOS (scooter/skate/bmx)
Lloc: Casal de Joves i Skatepark
Dies: dijous de 17.30 a 19h
Cost ajuntament: 15€h *8sessions: 180€
Ingressos mínims: 35€
Monogràfics:
TALLER DE BEAT BOX (continuació)
Dimecres de 19 a 20h
Cost Ajuntament: 12.5€h x 6 sessions: 75€
PREU: gratuït
ACTIVITATS CASAL
DIVENDRES “MOVE”
Divendres dedicats a la participació dels joves, per dinamitzar el casal de joves ells/es mateix@s
11 Abril
23 i 30 de maig
ORGANITZA: joves del Casal
Cost Ajuntament: 120€
EXHIBI DELS DJ’s DEL CASAL!
Disco jove des de 1r d’ESO fins 4rt d’ESO punxaran els dj’s del Taller de dj i exhibicions de Killerstepz Crew i de
Beat Box
Divendres 25 d’Abril
Lloc: Auditori
Hora: de 19h a 23h
ORGANITZA: Dj’s del Casal + Killerstepz Crew
Cost Ajuntament: oci nocturn
ALTRES ACTIVITATS
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TORNEIG FUTBOL SALA
Dilluns 14 d’abril tot el dia
Lloc: Pista núm. 1
Cost Ajuntament: 80€ àrbitres
100€ premis
Total: 180€
TORNEIG FIFA’14
Lloc: Casal de Joves
Dia: 09 de maig
ORGANITZA: joves del casal
Cost Ajuntament: 30€ (3premis)
LES NOIES S’APODEREN DEL CASAL II
Lloc: Casal de Joves
Tallers dj, per noies etc, etc
Dia divendres 16 de maig
Hora: de 17h a 20h
ORGANITZA: Crazy girls Crew
Cost Ajuntament: 50€

Programació d’hivern 2014
Modificació. Junta de Govern Local. Data 09.12.2013. Acord 61
Publicació edicte BOPB 23.12.2013
Edicte CVE-Núm. de registre: 022013031283
Punt d’informació Juvenil
Curs de Cangurs
Lloc: Casal de joves
Inici: 3 de febrer de 2014
Dies: Dilluns de 18.00 a 20.00 hores. 8 sessions
Preu: 26,00 euros / 21,00 euros (amb carnet del casal)
Preu Ajuntament: 350,00 euros
Pràctiques a els Caliues.
Assegurança: 120,00 euros
Programació Casal de Joves
Tallers d’Hivern
Taller de DJ’s
Lloc: Casal de joves
Inici: 3 de febrer de 2014
Dies: Dimarts de 18.30 a 20.00 hores 1,5 h (8 sessions)
Preu: 26,00 euros / 21 euros (amb carnet del casal)
Cost Ajuntament: 300,00 euros
Ingressos mínims: 147 euros
Hip Hop comercial
Lloc: Casal de joves
Inici: 14 de gener (4 de febrer de 2014 a 25 de març de 2014)
Dimecres de 17.00 hores a 18.00 hores
Preu: 26,00 euros / 21,00 euros (amb el carnet del casal)
Cost ajuntament: 275,00 euros
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Ingressos mínims: 147,00 euros
Creació de Videoclips
Lloc: Casal de joves
Dies: Dijous
Inici: 6 de febrer de 2014
Hora; 18.30 hores a 20.00 hores
Preu: 26,00 euros / 21,00 euros (amb carnet del casal)
Cost ajuntament; 300,00 euros
Ingressos mínims: 147,00 euros

Programació tardor 2013
Modificació. Junta de Govern Local. Data 14.10.2013. Acord 64
Publicació edicte BOPB 06.11.2013
Edicte CVE-Núm. de registre: 022013026539
Tallers del Casal de Joves
Iniciació al teatre musical
Inici: 3 d’octubre. 8 sessions
Horari: Dimecres de 19.00 a 20.00 hores
Cost usuaris: 21,00 euros amb el carnet del Casal i 26,00 euros sense el carnet.
Cost ajuntament: 200,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33400.22606. Cursos, tallers i activitats
Hip Hop comercial
Inici: 25 de setembre. 8 sessions
Horari: Dimecres de 17.00 a 18.30 hores
Cost usuaris: 21,00 euros amb el carnet del Casal i 26,00 euros sense el carnet.
Cost ajuntament: 350,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33400.22606. Cursos, tallers i activitats
Fem un grup de batucada
Inici: 10 d’octubre. 8 sessions
Horari: Dijous de 17.00 a 18.00 hores
Cost usuaris: 21,00 euros amb el carnet del Casal i 26,00 euros sense el carnet.
Cost ajuntament: 250,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33400.22606. Cursos, tallers i activitats
Altres activitats Casal de Joves
Túnel del Terror. Edició 2013
Inici: 31 d’octubre.
Horari: de 20.00 a 02.00 hores
Cost usuaris: 1,00 euro per persona
Cost ajuntament: 800,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33700.22609 Programa Oci Nocturn
Activitats Punt d’Informació Juvenil
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Cursos de formació-ocupació
Curs d’atenció al públic (botigues)
Inici: 8 d’octubre. 8 sessions. Més pràctiques
Horari: Dimarts de 18.00 a 20.00 hores
Cost usuaris: 21,00 euros amb el carnet del Casal i 26,00 euros sense el carnet.
Cost ajuntament: 450,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33700.22610 SEJ
Curs de pre-monitors
Inici: 28 d’octubre. 8 sessions. Més pràctiques
Horari: Dilluns de 18.00 a 20.00 hores
Cost usuaris: 21,00 euros amb el carnet del Casal i 26,00 euros sense el carnet.
Cost ajuntament: 400,00 euros
Aplicació pressupostària de despesa: 2013.206.33700.22610 SEJ
Programació i preus públics mesos de maig i juny de 2013
Modificació. Junta de Govern Local. Data 15.04.2013. Acord núm. 08
Publicació edicte BOPB 06.05.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013010422
Tallers del Casal
Classe oberta i taller de hip-hop i break
Dies: 8 sessions, a partir del dijous 2 de maig
Horari: De 16.00 a 17.00 hores. Classe oberta i de 17.00 a 19.00 taller
Cost usuaris: 20,00 euros amb el carnet del casal i 25,00 euros sense el carnet
Cost ajuntament: 340,00 euros
Torneig de futbol sala
Dia: divendres, 17 de maig
Horari: 10.00 hores
Lloc: Pista número 1
Cost ajuntament: 200,00 euros
Cost usuaris: 10,00 euros per equip
Curs de cambrers
Inici: dilluns, 29 d’abril. 8 sessions
Horari: de les 18.00 hores a les 20.00 hores
Lloc: Casal de Joves. Pràctiques a restaurants i bars de la Garriga
Cost usuaris: 20,00 euros amb el carnet del casal i 25,00 euros sense el carnet
Cost ajuntament: 300,00 euros (docents i assegurança pràctiques)
Programació i preus públics corresponent al primer trimestre 2013
Modificació. Junta de Govern Local. Data 28.01.2013. Acord núm. 14
Publicació edicte BOPB 11.02.2013. Edicte CVE-Núm. de registre 022013003063
Tallers del Casal
Iniciació al Bollywood i dansa del ventre
Inici: dimarts, 29 de gener. 8 sessions
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Horari: De les 17.00 a les 18.30 hores
Lloc: Casal de Joves
Cost usuaris: 20,00 euros amb el carnet del Casal i 25,00 euros sense el carnet
Cost ajuntament: 300,00 euros
Classe oberta i taller de hip-hop i break
Dies: Dijous, 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer
Horari: De 16.00 a 17.00 hores Classe oberta i de 17.00 a 19.00 hores taller
Cost usuaris: 20,00 euros amb el carnet del Casal i 25,00 sense el carnet
Cost ajuntament: 150,00 euros
Activitats Punt d’Informació Juvenil
Curs de cangurs
Inici: Dilluns, 28 de gener. 8 sessions
Horari: De les 18.00 a les 20.00 hores
Llocs: Casal de Joves
Cost usuaris: 20,00 euros amb el carnet del Casal de Joves i 25,00 euros sense.
Cost ajuntament: 300,00 euros
Festa de Cap d’Any
Junta de Govern Local. Data 29.10.2012. Acord núm. 32
Publicació edicte BOPB 26.11.2012. Edicte CVE-Núm. de registre 022012026269
Preu públic de 10,00 euros si es ven al mateix pavelló
Preu públic de 9,00 euros si l’entrada es ven anticipadament
Aprovació del taller Dj. Corresponent a la programació de juliol de 2012 i aprovació
dels preus públics
Junta de Govern Local de 18.06.2012
Publicació Edicte BOPB de data 04.07.2012
Edicte núm. CVE-Núm. de registre: 022012015706
Preu públic corresponent a la inscripció al taller de Dj (15,00 euros sense carnet del Casal)
Preu públic corresponent a la inscripció al taller de Dj (10,00 euros amb el carnet del Casal)
Programació mes de juliol de 2012 i aprovació dels preus públics
Junta de Govern Local de 04.06.2012
Publicació Edicte BOPB de data 14 de juny de 2012
Edicte núm. CVE-Núm. de registre 022012013753
Tallers del Casal:
Còctels
Dies: dimecres 27 de juny i 4, 11, 18 i 25 de juliol
Horari: De 18.00 a 19.00 hores
Lloc: Casal de Joves
Cost usuaris: 10,00 €
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Hip Hop
Dies: 28 de juny i 5, 12, 19 i 26 de juliol
Horari: de 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Casal de Joves
Cost usuaris: 15,00 €
Tardes especials:
Torneig de futbol mixt
Dia: dimarts, 26 de juny
Horari: De 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores
Lloc: a concretar
Cost usuaris: 5,00 e per equip
Programació mesos de maig i juny de 2012 i aprovació dels preus públics
Resolució d’Alcaldia-Presidència de 18.05.2012
Publicació Edicte BOPB de data 11 de juny de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012013290
Tallers del Casal:
Taller de teles acrobàtiques
Dia: dilluns de 20.00 a 22.00 hores
Lloc: pavelló de Can Violí
Cost usuaris: 30,00 euros
Dj
Dia: dimecres, de 19.00 a 21.00 hores
Lloc: Casal de Joves
Cost usuaris: 10,00 euros amb carnet del Casal i 15,00 euros, sense carnet del Casal
Activitats Punt d’Informació Juvenil:
Taller “Fer de cambrer”
Dia: dilluns de 18.00 a 19.30 hores
Lloc: Casal de Joves
Cost usuaris: 10,00 euros
Àrea de Joventut: Programació corresponent al primer trimestre del 2012 i aprovació
dels preus públics.
Junta de Govern Local 06.02.2012. Acord núm.14
Publicació Edicte BOPB de data 20 de febrer de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012003602.
Tallers del Casal:
Taller de teles acrobàtiques.
Dia: dilluns de 20.00 a 22.00 hores
Inici: 30 de gener (8 sessions).
Lloc: Pavelló de Can Violí.
Cost usuaris: 30,00 EUR
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Taller de maquillatge.
Dia: 10 i 17 de febrer
Inici: 10 de febrer
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 5,00 EUR
Cursos del Punt d’Informació Juvenil.
Curs de cangurs.
Dia: dilluns
Inici: 30 de gener
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 25,00 EUR sense carnet del Casal. 20,00 EUR amb carnet.
Curs de cambrer.
Dia: 9, 16 i 23 de febrer
Inici: 9 de febrer (3 sessions).
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 20,00 EUR sense carnet del Casal. 15,00 EUR amb carnet.
Àrea de Joventut: Preus públic curs monitor de lleure, març/abril 2012
Junta de Govern Local 06.02.2012. Acord núm.13
Publicació Edicte BOPB de data 20 de febrer de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012003600.
Curs monitors de lleure ............................................................... 150 EUR
Àrea de Joventut: Preus públics Esquiada Jove
Junta de Govern Local 06.02.2012. Acord núm.12
Publicació Edicte BOPB de data 20 de febrer de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012003599.
Bus+forfait+assegurança: 43,00 EUR
Bus+forfait+assegurança +lloguer esquis: 51,00 EUR
Bus+forfait+assegurança+lloguer esquis+2h classe esqui: 59,00EUR
Bus+forfait+assegurança+lloguer snow: 55,00 EUR
Bus+forfait+assegurança+lloguer esquis+2h classe esqui: 64,00EUR
Àrea de Joventut: Preu públic Festa de Cap d’Any 2011/2012
Junta de Govern de 28 de novembre de 2011.
Publicació Edicte BOPB de 28 de desembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011031425.
Nom de l’activitat
Festa de Cap d’Any 2011/2012
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Àrea de Joventut: Programació corresponent al tercer trimestre del 2011 i aprovació
dels preus públics.
Junta de Govern de 3 d’octubre de 2011. Acord núm. 33
Publicació Edicte BOPB de 24 d’octubre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011025060.
Tallers del Casal:
Taller de dansa del ventre.
Dia: dilluns de 20.00 a 21.00 hores
Inici: 3 d’octubre (8 sessions).
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 12,00 EUR
Taller de teles acrobàtiques.
Dia: dilluns de 20.00 a 22.00 hores
Inici: 3 d’octubre (8 sessions).
Lloc: Pavelló de Can Violí.
Cost usuaris: 30,00 EUR
Taller de break dance i hip hop.
Dia: divendres de 19.00 a 21.00 hores
Inici: 7 d’octubre (8 sessions).
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 12,00 EUR
Cursos del Punt d’Informació Juvenil.
Curs de cangurs.
Dia: dijous, de 18.00 a 20.00 hores
Inici: 6 d’octubre (8 sessions).
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 25,00 EUR i 20,00 EUR (amb carnet del Casal).
Curs de premonitors.
Dia: dimarts de 20.00 a 21.00 hores
Inici: 3 d’octubre (8 sessions).
Lloc: Casal de Joves.
Cost usuaris: 40,00 EUR i 35,00 EUR (amb carnet del Casal).
Aprovació programació de l’Àrea de Joventut i aprovació del preu públic
corresponent al mes de juliol de 2011:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 27
Publicació Edicte BOPB de 15 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011017096.
Taller i monogràfics del Casal:
Taller de “Reutilitis” (treu partit d’allò que no fas servir):
Dia: dimarts 5 de juliol
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Lloc: Casal de Joves
Hora: 18:30h a 20:00h
Cost usuaris: gratuït
Taller de conya:
Dia: divendres 1 de juliol
Lloc: Casal de Joves
Hora: a partir de les 18:00h
Cost usuaris: gratuït
Dijous el Punt surt al carrer:
Gestió de consultes i tramitació de carnets in situ i a més:
Taller de Txapes:
Dia: dijous 7 de juliol
Lloc: Plaça Can Dachs
Hora: de les 17:00h a les 20:30h
Cost usuaris: gratuït
Exhibició i Màster class de breakdance
Dia: dijous 14 de juliol
Lloc: Plaça Can Dachs
Hora: de 19:00h a 21:00h
Taller de manualitats:
Dia: dijous 21 de juliol
Lloc: Casal de Joves
Hora: 18:00h
Cost usuaris: gratuït
I els divendres: Divendres a la fresca
Divendres a la Fresca. Cinema (“Zombis Party”), Concert (Oh, uh, ah!) i Dj Undead
Dia: divendres 8 de juliol
Hora: de 22:00h a 02:00h
Lloc: Plaça del Silenci
Col·labora: Amics del Soroll
Divendres a la Fresca. Concert “Els Catarres” i Berthcrumb Dj
Dia: divendres 15 de juliol
Hora: de 22:00h a 02:00h
Lloc: Plaça del Silenci
Col·labora: El Brou del Mestre
Divendres a la Fresca. Màgia, Dansa del Ventre i Concert (“Tetuà” en acústic)
Dia: divendres 22 de juliol
Hora: de 22:00h a 02:00h
Col·labora: Associació “la Bordalla” i Projecte Nicaragua de l’agrupament Escolta Mossèn
Jaume Oliveras.
Pint-ball:
Dia: dissabte 9 de juliol
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Lloc: Pinetonsº
Hora: de 17:00h a 21:00h
Activitat organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Cost usuaris: 3,00 €
Programació de l’àrea de joventut maig-juny 2011 i aprovació de preus públics.
Òrgan d’aprovació: Junta de Govern Local de 16 de maig de 2011
Acord núm. 32
Publicació al BOP, de 31 de maig de 2011. Edicte CVE Núm.registre.022011013315
Casal de Joves:
Tallers:
(tots els tallers tenen una durada de 7 sessions)
Taller de còmic
Dies: dilluns
Inici: 16 de maig
Hora: 18,30 a 20,00h
Lloc: Casal de Joves
Cost usuari: 12,00 €
Taller de tela acrobàtic
Dies: dilluns
Inici: 16 de maig
Hora: 20,00 h a 21,30h
Lloc: Pavelló Can Violí
Cost usuari: 30,00€
Taller de pel.lis i rodatges
Dies: dijous
Inici: 19 de maig
Hora: 19:30h a 21,00 h
Lloc: Casal de joves
Cost usuari: 20,00€
Taller de timbals:
Dies: diumenges i alternatius
Inici: 21 de maig
Hora: 17,30h a 19,00h
Lloc: Casal de Joves
Cost usuari: 12,00€
Activitats
Tarda de conya
Data i hora: divendres,13 de maig a partir de les 18,00h.
Avui la “liem”
Data i hora: 20 i 27 de maig, a partir de les 18,00h.
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Break,hip-hop i master-class.
Fem i sopem crêpes
Data i hora: 25 de maig a partir de les 18,00h.
Lloc : Instituts de la Garriga
Consoles? Consola’t!
Data i hora: 17 de juny de 20,00 h. A 23,00 h
Niut House (12 a 16 anys)
Data i hora: 17 de juny de 20,00 h a 23,00 h
Torneig de futbolí
Data i hora: 18 de maig , de 18,00 h a 20,00 h
Torneig de futbol sala
Data i hora: 30 de juny , matí i tarda
Lloc : pista número 1
Punt informació
Càpsules del Punt:
Espais de trobada i assessorament específic.
Treballa a l’estiu: organitza’t
Data i hora: 9 de maig a les 18,00 h.
Camp de treball: Què i com ?
Data i hora: 16 de maig a les 18,00 h
Carnets internacionals: Viatjar “low cost”
Data i hora: 6 de juny a les 18,00 h.
Voluntariat : Opció de vida
Data i hora: 20 de juny a les 18h.
Xerrades del Punt:
Estudiar i treballar a l’estranger
Data i hora : 12 de maig a les 19,00 h.
Iniciació a fer de cangur
Data i hora: 9 i 16 de juny , de 18,00 a 20,00 h.
Programació de l’àrea de joventut i aprovació preus públics corresponents a la tardor
2010.
Òrgan d’aprovació: Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2010.
Acord núm. 27
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Publicació al BOP, de 25 d’octubre de 2010. Edicte 022010029999
La inscripció als tallers té un cost de 20,00 euros amb el carnet del Casal i de 25,00 euros
sense carnet del Casal.
Taller de Hip Hop:
Dies: dilluns
Inici: 4 d’octubre. Final: 29 de novembre
Hora: 17:00h a 19:30h
Lloc: Casal de Joves
Taller de guitarra:
Dies: dilluns
Inici: 4 d’octubre. Final: 29 de novembre
Hora: 19:00h a 20:00h
Lloc: Casal de Joves
Taller de curtmetratges:
Dies: dimecres
Inici: 6 d’octubre Final: 17 de novembre
Hora: 19:00h a 21:00h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Taller Batukada:
Dies: dijous
Inici: 7 d’octubre Final: 18 de novembre
Hora: 18:30h a 20:00h
Lloc: Casal de Joves
Concert Garrics Farcits + Ràdio Silenci
(expedient propi)
Exposició jove:
Data i hora: 28 d’octubre, 20:00h (inauguració, finalitza el 15 de novembre)
Lloc: Sala d’Art Jove
Túnel del Terror:
Dia: 29 d’octubre
Hora: 20:30h a 02:00h
Lloc: Soterrani i caseta petita de Can Mora
Descripció:
El dijous 28 d’octubre es portarà el material del Túnel als espais on es farà l’activitat.
El divendres, a partir de les 17h es farà el muntatge del Túnel. A partir de les 20:30h
començaran a passar els grups. A les 01:30h passarà l’últim grup.
De 01:30h a 02:00h es recollirà el material utilitzat, i es deixarà als espais on s’hagi fet el
Túnel. Dimarts 2 de novembre es retirarà el material del Túnel de Can Mora.
Concurs de curtmetratges, dia mundial contra la Violència de Genere
Data i hora: 25 de novembre, 19:00h
Lloc: Casal de Joves
Descripció:
Durant la setmana hi haurà diferents activitats organitzades per l’Àrea d’Igualtat. El dijous 25
es farà la presentació dels curtmetratges que concursin i els donarà el veredicte.
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Programació de l’àrea de joventut i aprovació preus públics corresponents al mes de
juliol del 2010.
Òrgan d’aprovació: Junta de Govern Local de 21 de juny de 2010.
Acord núm. 43.
Publicació al BOP, de 2 de juliol de 2010. Edicte 022010020351
Tallers:
Dates: del 5 al 28 de juliol.
Cost usuaris: 12,00€ amb carnet de casal, 15,00€ sense carnet de casal.
Malabars:
Lloc: plaça del silenci.
Horari: dimarts i dimecres de 19,00 a 21,00 h.
Guitarra:
Lloc: casal de joves
Horari: dilluns i dimecres de 19,00 a 20,30 h.
Hip hop:
Lloc: casal de joves
Horari: Dimarts de 18,00 h a 20,00 h.
Activitats:
Vicia’t+karaoke.
Lloc: casal de joves
Dia i hora: dijous 1 de juliol , 18 h.
Passi de pel.lis: “Soy leyenda”
Lloc: casal de joves
Dia i hora: dijous 22 de juliol , 18,30 h.
Sortida a l’Illa Fantasia.
Dia i hora: dijous 8 de juliol de 9 a 17 h.
Sortida i tornada: parada bus de la Sínia.
Cost usuaris: 15€
Activitt organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de l’Ametlla.
Volei i futbol platja.
Lloc: piscines municipals.
Dies i hora: dissabte 17 i diumenge 18 de juliol, 16 h.
Cost usuaris: 10€ per equip.
Divendres a la freca:
“Pulp Fiction” i Tarantino Connection
Lloc: plaça del silenci.
Dia: divendres 2 de juliol
Hora: de 21 a 02.00 h
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The Jazz Festival
Rufus T.Firefly Quartet i Jam session
Lloc: plaça del silenci
Dia: divendres 2 de juliol
Hora: de 21,00 h a 02,00 h
Col.labora: “El Brou del Mestre”
Ska Festival
Màgia, Monòlegs,The Ladies & The Coconuts, Dj Romeo&Olmo
Lloc: plaça del silenci
Dia: divendres 2 de juliol
Hora: de 21,00 a 02,00 h
Col.labora: “Garrics Farcits”
Parc de Nadal 2010
Junta de Govern Local. Acord núm. 33. Data 28.12.2010
Publicació edicte BOP. Data 7/02/2011
Edicte núm. 022011001919
Entrades no gratuïtes del Parc:
Menors de 12 anys .........................................................................................Entrada gratuïta
Adult 1 dia ............................................................................................................... 2,00 €
Adult 3 dies .............................................................................................................. 3,00 €
Abonament familiar 1 dia ........................................................................................ 3,00 €
Abonament familiar 3 dies ....................................................................................... 5,00 €
Grups (casals infantils, esplais, CRAES) ................................................... Entrada gratuïta
Parc de Nadal 2009
Junta de Govern Local. Acord núm. 37. Data 21.12.2009
Publicació edicte BOP núm. 313, annex IV. Data 31/12/2009
Edicte núm. 022009039639
Entrades no gratuïtes del Parc:
Menors de 12 anys ................................................................................... Entrada gratuïta
Adult 1 dia ................................................................................................................ 2,00 €
Adult 3 dies ............................................................................................................... 3,00 €
Abonament familiar 1 dia .......................................................................................... 3,00 €
Abonament familiar 3 dies ........................................................................................ 5,00 €
Grups (casals infantils, esplais, CRAES ,...) ........................................... Entrada gratuïta
Curs de monitors de lleure infantil i juvenil
Junta de Govern Local. Acord núm. 31. Data: 15.11.2010
Publicació edicte BOP. Data 07.12.2010
Núm. Registre: 022010034463
Preu públic per alumne ......................................................................................... 25,00 €
Dates: s’inicia el 10 de novembre i finalitza el 4 de desembre
Curs de monitors de lleure infantil i juvenil
Resolució d’Alcaldia-Presidència de 30 de desembre de 2008
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Publicació edicte BOP núm.27, pàgina 81.Data 31/01/2009
Edicte núm. 022009002837
Preu públic per alumne ........................................................................................ 136,00 €

5. Àrea de Sanitat i Benestar social
Cursos Alfabetització
Junta de Govern Local. Acord núm. 19. Data: 30.07.2007
Publicació Edicte BOP núm. 199, pàgina 30, data 20.08.2007. Edicte núm. 022007023209
Curs
Matrícula
Curs d’alfabetització adults. Inscripció 1r i 2n trimestre...................................
20,00 €
Curs d’alfabetització adults. Inscripció 3r trimestre .........................................
15,00 €

Cursos Alfabetització
Junta de Govern Local. Acord núm. 12. Data: 18.09.2006
Publicació Edicte BOP núm. 254, pàgina 73, data 24.10.2006. Edicte núm. 022006028600
Curs
Matrícula
Alfabetització adults, inscripció 1r i 2n trimestre .................... 21,00 €
Alfabetització adults, inscripció 3r trimestre ........................... 15,00 €
Cursos de català per a dones immigrants ................................ 5,00 €
Integració lingüística per a joves ............................................ gratuït

Cursos Alfabetització
Junta de govern Local. Acord núm. 19. Data: 27.06.2005
BOP núm. 159, pàgina 45. Data 05.07.2005
Edicte núm. 022005015243
Curs
Matrícula
Alfabetització adults, inscripció 1r i 2n trimestre ............................................................. 21,00 €
Alfabetització adults, inscripció 3r trimestre .................................................................... 15,00 €
Català per a dones immigrants ...................................................................................... 5,00 €
Integració lingüística per a joves ........................................................................................ gratuït

Manipuladors d’aliments
JGL. Acord 34, de data 13.07.2009
(BOP 22/07/2009, número 174, pàgina 32, Edicte número 022009023419)
Els interessats abonaran un preu unitari de ........................................................

50,00 €

Manipuladors d’aliments
JGL. Acord 41, de data 14.01.2008
(BOP 29/01/2008, número 25, pàgina 53, Edicte número 022008002075)
a) Els interessats abonaran un preu unitari de ....................................................... 15,00 €
b) Els que viuen i/o treballen al terme municipal se’ls pagaran un preu bonificat de 7,00 €
amb l’objectiu de potenciar la formació en matèria d’higiene alimentària a la població de la
Garriga.
c) Els resident que figuren inscrits al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya
estarien exempts.
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Manipuladors d’aliments
JGL. Acord 26.22.01.2007
(BOP 03.02.2007, número 30, pàgina 59, Edicte número 022007003002)
a) Els interessats abonaran un preu unitari de ..................................................... 15,00 €
b) Els que viuen i/o treballen al terme municipal se’ls pagaran un preu bonificat de 7,00 €
amb l’objectiu de potenciar la formació en matèria d’higiene alimentària a la població de la
Garriga.
c) Els resident que figuren inscrits al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya
estarien
exempts.
Manipuladors d’aliments
JGL. Acord 26. 16.01.2006
(BOP 01.02.2006, número 24, pàgina 56, Edicte número 022006002062)
a) Els interessats abonaran un preu unitari de ...................................................... 15,00 €
b) Els que viuen i/o treballen al terme municipal se’ls aplicarà una bonificació del 53%
amb l’objectiu de potenciar la formació en matèria d’higiene alimentària a la població de la
Garriga.
c) Els resident que figuren inscrits al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya
estarien
exempts.
Sortida gent gran al Teatre Romea de Barcelona, 18 de novembre de 2010
Resolució d’Alcaldia data 17.11.2010
Publicació BOP data 7.12.2010
Número de registre: 022010034470
Aprovar el preu públic de la sortida al Teatre Romea de Barcelona per import de 28,00€ per
persona.
Sortida gent gran a la Fageda d’en Jordà, 14 de juliol de 2010.
Aprovar el preu públic de la sortida de la gent gran a la Fageda d’en Jordà de 37,00€ per
persona(BOP de 23 de juliol de 2010) edicte 022010021972.
Sortida gent gran a Montserrat, exercici 2010.
Aprovar el preu públic de la sortida de la gent gran a Montserrat de 35,00€ per persona.
(BOP 22.04.2010, número 96 edicte núm.022010011658).
Curs de reanimació cardiopulmonar amb desfibril·lador
(BOP 28.04.2004, número 102, pàgina 50)
Preu curs ............................................................................................................. 115,00 €
Beques:
100% del curs per a 3 assistents voluntaris de protecció civil
50% del curs per a 6 assistents voluntaris de protecció civil
15,00 € per a persones que s’inscriguin al curs i estiguin empadronades a la Garriga
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6. Àrea de Polítiques d’Igualtat
Curs “Coneguem la Garriga”
Junta de Govern Local.Acord número 13. Data 29.09.2008
BOP número 243, pàgina 6. Data 09.10.2008
Preu curs ............................................................................................................... 10,00 €
Curs “Coneguem la Garriga”
Junta de Govern Local.Acord número 14. Data 29.10.2007
BOP número 305, pàgina 50. Data 21.12.2007
Preu curs ................................................................................................................ 10,00 €
7. Àrea de Patrimoni
Aprovació preus públics de les visites turístico-patrimonials de la Garriga
Ple de l’Ajuntament de data 30 de maig de 2018
PublicacióAnunci d’exposició pública d’aprovació inicial al BOPB de data
Publicació Edicte d’exposició pública d’aprovació definitiva al BOPB de data
1. Visites guiades i activitats
a. Tarifa normal: 4,50 €
b. Tarifa reduïda: 3,00 €
c. Tarifa normal tiquet conjunt (Modernisme + refugi): 7,00 €
d. Tarifa reduïda tiquet conjunt (Modernisme + refugi): 4,50 €
2. Altres visites guiades
a. Tarifa única visita comentada i taller pràctic: 5,00 €
b. Tarifa única joc de descoberta autoguiat: 5,00 €
c. Tarifa única tallers temàtics (en esdeveniments): 3,00 €
d. Tarifa normal visita teatralitzada (1 personatge): 8,00 €
e. Tarifa reduïda visita teatralitzada (1 personatge): 3,00 €
f. Tarifa única visita teatralitzada (1 personatge) amb tast: 12,00 €
g. Tarifa normal visita guiada amb tast: 8,00 €
h. Tarifa reduïda visita guiada amb tast: 3,00 €
3. Lloguer GUIMO: 5,00 €
4. Visites concertades de grups hora/guia
Preu hora/guia 1a hora: 66,55 €
Preu hora/guia 2a hora, i següents: 48,40 €
Preu visita 1,5 hores: 90,75 €
Preu hora visites teatralitzades: 115,00 €
5. Visites concertades per centres educatius
Preu hora/guia 1a hora: 60,55 €
Preu hora/guia 2a hora, i següents: 44,00 €
Preu visita 1,5 hores: 82,50 €
Taller-sortida (1,5 hores): 177,00 €
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Taller-visita guiada (2 hores): 195,00 €
Visita teatralitzada 1 personatge (1 hora): 105,00 €
6. Visites concertades per centres educatius de la Garriga
Preu hora/guia 1a hora: 49,50 €
Preu hora/guia 2a hora, i següents: 38,50 €
Preu visita 1,5 hores: 68,75 €
Aprovació preu públic de 15,00 euros (IVA inclòs), per la venda del llibre “La Garriga,
Una història entre fogons. Receptes per parlar d’un poble”
Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2017
Anunci BOPB de data 30 d’octubre de 2017. CVE-Núm. de registre: 022017020880
Edicte BOPB de data 19 de desembre de 2017. CVE-Núm. de registre: 20170477002
Aprovació preus públics per al curs de formació en textos interpretatius
Junta de Govern Local de data 30.05.2016. Acord 17
Edicte BOPB 06.06.2016. CVE- 022016009410
Inscripció al curs:
-Tarifa normal: 60 €/persona.
-Tarifa reduïda (estudiants i persones a l’atur): 40 €/persona

Preus públics del curs de formació de guies-intèrprets en llocs amb interès
patrimonial a la Garriga
Resolució d’Alcaldia-Presidència. Data 07.05.2015
BOPB 18.05.2015. Edicte CVE-Núm. de registre: 022015013421
Tarifa normal: 60,00 euros/persona
Tarifa reduïda (estudiants i persones a l’atur): 40,00 euros/persones
Preus públics del curs de formació de guies-intèrprets en llocs amb interès
patrimonial a la Garriga
Resolució d’Alcaldia-Presidència. Data 17.06.2014
BOPB 09.07.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014017553
Tarifa normal: 40,00 euros/persona
Tarifa reduïda (estudiants i persones a l’atur): 20,00 euros/persones
Aprovació preus privats de la venda de material de marxandatge del Centre de
Visitants:
Junta de Govern de 25 de juliol de 2011. Acord núm. 26
Publicació Edicte BOPB de 30 d’agost de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011021304.
Estoig serigrafiat amb bolígraf i llapis: 5,00 €
Imans: 2,00 €
Tasses: 5,00 €
Punts de llibre magnètics: 1,00 €
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08. Àrea de Comerç i Indústria
Aprovació dels preus públics inherents a les activitats no gratuïtes de la programació
dels mesos de març, abril i maig de 2014 de projecte “Treu partit de les TIC: apunta’t
al carro del 2.0!
Junta de Govern de 24 de febrer de 2014. Acord núm. 18
Publicació Edicte BOPB de 3 març de 2014
Edicte núm. CVE-Núm. de registre 022014004954
1) Facebook: Fes-te un perfil
Duració: 4h: 2 sessions de 2 hores.
Dates i horaris: 11 i 13 de març de 9.00 a 11.00h.
Capacitat: 10 - 15 alumnes
Descripció: El Facebook actualment és la xarxa social més utilitzada.
Què és Facebook? Com puc fer servir Facebook. Oportunitats i riscos.
Píndoles complementàries:
Recerca de feina i Facebook: Aprèn a utilitzar Facebook per a la recerca de feina. Com puc
millorar la recerca de feina a través del Facebook: eines i estratègies.
Emprenedoria: Com puc utilitzar Facebook per millorar el meu negoci? Tinc una idea
emprenedora: em serveix Facebook? Quin profit puc treure de Facebook si estic muntant un
negoci?
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
2) Linkedin: Fes-te un perfil
Duració: 4h: 2 sessions de 2 hores.
Dates i horaris: 18 i 20 de març de 9.00 a 11.00h.
Capacitat: 10 - 15 alumnes
Descripció: Linkedin és la xarxa social que més s’utilitza per a la recerca de feina. És
imprescindible estar a Linkedin per buscar feina? Pel fet d’estar a Linkedin ja trobaré feina?
Com em puc moure per Linkedin per trobar feina? Quines dades he de posar a Linkedin?
Només serveix per buscar feina Linkedin?
Píndoles complementàries:
Estratègies i eines per fer que Linkedin sigui realment una eina per a la recerca de feina.
Per què em serveix Linkedin si tinc una idea emprenedora? Per què em serveix Linkedin si
tinc el meu negoci?
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
3) Twitter: C
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Duració: 4h: 2 sessions de 2 hores.
Dates i horaris: 25 i 27 de març de 9.00 a 11.00h.
Capacitat: 10 - 15 alumnes
Descripció: Què és Twitter? Què és una piulada? Què puc fer si tinc un compte de Twitter?
Píndoles complementàries:
Puc fer servir Twitter per buscar feina? Com? És Twitter una eina per fer créixer el meu
negoci? Qualsevol negoci?
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 148,00 €.
4) Dissenya el teu Bio C.V.
(participants amb un coneixement d'informàtica mig).
Duració: 4 sessions de 2h, total 8h.
Dates i horaris: 1, 3, 8 i 10 d’abril.
Capacitat: 10 - 15 alumnes.
Descripció: El Bio CV té el mateix contingut que el currículum tradicional però amb un format
nou, fresc, que t'ajudarà a diferenciar-te dels altres aspirants, a més a més, podràs enllaçarlo amb les teves xarxes socials (facebook, twiter, blog...).
Què és el Bio CV? Descripció i exemples 1h.
Idees bàsiques de composició i maquetació 3h.
Realització del propi Bio CV 4h.
Píndoles o coneixements anteriors necessaris: Com fer un bon currículum per
competències.
Píndoles complementàries: Facebook i xarxes socials, Crea un blog, Fotografia digital.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 296,00 €.
5) Crea un blog i ensenya tot el què saps fer!
(participants amb un coneixement d’informàtica mig)
Duració: 4 sessions de 2h, total 8h.
Dates i horaris: 22, 24, 29 i 30 d’abril.
Capacitat: 10 - 15 alumnes.
Descripció: El blog és un molt bon complement per a mostrar la teva feina amb imatges i
textos, ara tens una molt bona oportunitat per aprendre com configurar el teu propi espai a
Internet.
Què és un blog? Descripció i exemples 1h.
Idees bàsiques de composició i eines bàsiques del blog: formats, enllaços, llistats, pàgines...
3h.
Realització del propi blog 4h.
Píndoles o coneixements anteriors necessaris: Com fer un bon currículum per
competències.
Píndoles complementàries: Facebook i xarxes socials, Bio CV, Fotografia digital.
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Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 296,00 €.
6) Retoc digital: treu el màxim profit de les teves fotografies!
(participants amb un coneixement d'informàtica mig).
Duració: 4 sessions de 2h, total 8h.
Dates i horaris: 6, 8, 13 i 15 de maig.
Capacitat: 10 - 15 alumnes.
Descripció: tenir uns coneixements bàsics de retoc digital et pot permetre millorar les
imatges que vols mostrar tant a les xarxes socials com en les plataformes que utilitzes per a
la recerca de feina: bio cv, Linkedin.
Com ha de ser una imatge perquè funcioni a Internet? Com puc donar un aire més
professional a les meves imatges? 1h.
Idees bàsiques de retoc amb programes de tractament d'imatges digitals :4h.
Retoc de les imatges que mostrem per Internet (xarxes socials, blog, bio cv...) :4h.
Píndoles complementàries: Facebook i xarxes socials, Crea un blog, Bio CV.
Cost usuaris: Aturats gratuït. Treballadors en actiu 10,00 €.
Cost Ajuntament: 296,00 €.
Àrea 9. Via Pública
Aprovació preus públics del contracte administratiu especial que regeix l’explotació
del Bars dels Pinetons de la Garriga
Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016

PREUS CARTA BAR ELS PINETONS. 2016
Concepte

Preus

Mitja ració

Amanida verda

5,00 €

-

Amanida catalana

6,00 €

-

Amanida d'anxoves

6,90 €

-

Amanida de cabra

6,90 €

-

Botifarra

5,00 €

-

Galtes

6,00 €

-

Xurrasco

7,00 €

-

Cansalada

6,00 €

-

ENTRANTS

CARNS A LA BRASA
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Xoriço

6,00 €

-

Morcilla

6,00 €

-

Espinada

6,00 €

-

Secret

7,00 €

-

Conill

8,00 €

-

Cuixa de pollastre

5,50 €

-

Xai

10,00 €

-

Safata carn 2 pax

19,90 €

-

Suplements

1,00 €

-

Botifarra

4,50 €

-

Truita francesa

3,50 €

2,00 €

Llom

4,00 €

2,20 €

Bacon

3,50 €

2,00 €

Salsitxes

4,00 €

2,20 €

Pit pollastre

4,00 €

2,20 €

Bikini

2,50 €

-

Bikini salat

3,00 €

-

Mallorquí

3,50 €

-

Frankfurt

3,50 €

-

Hamburguesa casolana

3,50 €

-

Hamburguesa casolana
completa

6,00 €

-

suplements

0,50 €

-

Pernil salat

3,50 €

2,00 €

Pernil dolç

3,50 €

2,00 €

Formatge

3,50 €

2,00 €

Formatge manxec

5,00 €

2,50 €

Fuet o llonganissa

3,50 €

2,00 €

Catalana

3,50 €

2,00 €

Bull blanc i negre

3,50 €

2,00 €

Pernil ibèric

5,50 €

3,00 €

Xoriço Ibèric

5,50 €

3,00 €

suplement formatge

0,50 €

-

ENTREPANTS CALENTS

ENTREPANTS FREDS
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TAPES
Patates fregides

3,00 €

-

Patates braves

4,00 €

-

Patates d'Olot 4u.

5,00 €

-

Croquetes 6 u.

5,50 €

-

Amanida russa

3,00 €

-

Pinxo

4,50 €

-

Seitons amb vinagre

4,00 €

-

Escopinyes

5,90 €

-

Calamars romana

6,00 €

-

Xocos

5,00 €

-

Pernil Ibèric (mitja ració)

6,00 €

-

Pernil Ibèric (ració)

12,00 €

-

Formatge manxec (mitja ració)

6,00 €

-

Formatge manxec (ració)

12,00 €

-

Olives farcides

3,00 €

-

Escalivada

5,00 €

-

Pinxos

5,00 €

-

País

4,00 €

-

Ibérica mixta

6,00 €

-

Tonyina

4,00 €

-

Voll Damm

1,80 €

-

Mitjana Estrella

1,50 €

-

Quinto Estrella

1,20 €

-

San Miguel

1,10 €

-

Clara

1,50 €

-

Barril

1,50 €

-

Canya

1,20 €

-

TORRADES

CERVESES
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BEGUDES
Coca cola

1,60 €

-

Coca cola zero

1,60 €

-

Fanta

1,60 €

-

Trina

1,60 €

-

Nestea

1,60 €

-

Aquarius

1,60 €

-

Sucs de fruita

1,60 €

-

Tònica

1,80 €

-

Bitter Kas

1,80 €

-

Vichy

1,80 €

-

Aigua 1/2 l

1,00 €

-

Aigua 1 l

1,50 €

-

Combinats importació

5,50 €

-

combinats nacionals

4,50 €

-

Copa de whisky

1,80 €

-

Copa de brandi

1,50 €

-

xarrup d'orujo

1,50 €

-

xarrups varis

1,50 €

-

vi negre de taula

6,00 €

-

copa de vi

1,20 €

-

Rioja/Ribera del Duero

8,50 €

-

cop de vi Ribera/Rioja

1,60 €

-

Flam

1,90 €

-

Flam i mató

2,20 €

-

Mel i mató

3,00 €

-

Iogurt

1,00 €

-

Tall de pastís

3,00 €

-

1,00 €

-

COMBINATS

VINS

POSTRES

CAFETERIA
Cafè
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Tallat

1,20 €

-

Cafè amb llet

1,30 €

-

Cafè americà

1,30 €

-

Trifàsic

1,70 €

-

Cigaló de conyac

1,50 €

-

Cigaló de whisky

1,70 €

-

Infusions

1,30 €

-

Nuggets/croquetes+ patates i
ou

6,50 €

-

Calamars, amanida, patates i
ou

8,00 €

-

Sèpia, patates, amanida i ou

9,50 €

-

Llom, salsitxes, patates i ou

6,50 €

-

PLATS COMBINATS

Aprovació preus públics del bar dels Pinetons
Ple de 28 de gener de 2015. Acord núm. 04
Publicació Anunci BOPB 09.02.2015.CVE-Núm. de registre: 022015002906
Publicació diari Ara 20.02.2015. pàgina 20
Publicació Edicte BOPB. 05.03.2015.CVE-Núm.de registre 022015011903
ANNEX
PREUS BAR ELS PINETONS
ENTRANTS
AMANIDA VERDA
Enciam, ou dur, ceba, tomàquet, olives, espàrrecs
AMANIDA CATALANA
Enciam, tomàquet i embotit variat
AMANIDA D’ANXOVES
Enciam, tomàquet, tonyina, anxoves i vinagre de Mòdena
AMANIDA DE CABRA
Enciam, tomàquet, formatge de cabra, fruits secs i vinagreta de mel
CARNS A LA BRASA
BOTIFARRA
GALTES
CHURRASCO
PANXETA
XORIÇO
MORCILLA
ESPINADA
SECRET

PREUS
4,50€
5,90€
6,90€
6,90€
PREUS
4,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
6,50€

Pàgina 409 - 447

Ordenances i preus públics 2018

CONILL
CUIXA DE POLLASTRE
XAI
ENTRECOT 500gr
SAFATA BRAXA x2 PERSONES
Churrasco, panxeta, xoriço, morcilla, botifarra i pollastre

6,50€
4,80€
8,00€
14,00€
15,50€

ENTREPANS CALENTS
PETIT
BOTIFARRA
TRUITA FRANCESA
LLOM
BACON
SALSITXES
PIT DE POLLASTRE A LA PLANXA
BIKINI
BIKINI SALAT
MALLORQUÍ
FRANKFURT
HAMBURGUESA CASOLANA
HAMBURGUESA CASOLANA COMPLETA
Enciam, tomàquet, ou ferrat i formatge
Suplements: ceba, formatge, bacon

1,75€
2,00€
1,75€
2,00€
2,00€

PREUS
GRAN
4,50€
3,50€
4,00€
3,50€
4,00€
4,00€
2,50€
3,00€
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
0,50€

ENTREPANS FREDS
PETIT
1,75€
1,50€
1,50€
2,50€
1,75€
1,50€
1,75€
2,25€
2,25€

PERNIL SALAT
PERNIL DOLÇ
FORMATGE
FORMATGE MANXEC
FUET O LLONGANISA
CATALANA
BULL BLANC I NEGRE
PERNIL IBÈRIC
XORIÇO IBÈRIC
Suplement formatge

PREUS
GRAN
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
3,50€
3,00€
3,00€
5,50€
5,50€
0,50€

TAPES
PATATES FREGIDES
PATATES BRAVES
PATATES D’OLOT 4 UNT.
CROQUETES 6 UNT.
Bacallà, carn d’olla, ceps, pernil ibèric
ENSALADILLA RUSA
PINXO MORÚ
ALETES DE POLLASTRE 6 UNT.
SEITONS AMB VINAGRE
ESCOPINYES
CALAMARS ROMANA
XIPIRONS
CHOCOS
PERNIL IBÈRIC
FORMATGE MANXEC
OLIVES FARCIDES

PREUS
2,50€
3,00€
4,50€
5,50€
3,00€
4,00€
5,50€
4,00€
5,90€
6,00€
4,00€
4,50€
5,50€
5,50€
3,00€

MENÚ INFANTIL
Patates fregides + Llom o Nuggets o Croquetes + beguda i postre

PREUS
5,00€

TORRADES
TORRADA D’ESCALIVADA
Pebrot rostit, albergínia rostida, ceba rostida i formatge manxec

PREUS
4,50€

Pàgina 410 - 447

Ordenances i preus públics 2018

TORRADA DE PINXOS
Pinxos adobats i allioli
TORRADA PAÍS
Pernil del país
TORRADA IBÈRICA
Pernil ibèric o formatge manxec
TORRADA DE TONYINA
Tonyina, pebrot del piquillo, olives i anxoves

3,50€
3,00€
5,00€
4,00€

VINS
VI NEGRE DE TAULA
COPA DE VI NEGRE, ROSAT O BLANC
VI RIOJA AMPOLLA
COPA DE VI RIOJA

PREUS
5,00€
1,00€
8,50€
1,30€

POSTRES
FLAM
FLAM MATÓ
MEL I MATÓ
YOGUR
FRUITA DEL TEMPS
TERRINA DE GELAT
TALL DE PASTÍS
TALL DE PASTÍS CASOLÀ (Festius)

PREUS
1,20€
1,40€
1,90€
1,00€
1,00€
1,20€
2,00€
3,00€

CAFETERIA
CAFÈ
TALLAT
CAFÈ AMB LLET
CAFÈ AMERICÀ
CAPUCHINO
CACAOLAT
XOCOLATA TASSA
XOCOLATA COPA
TRIFÀSIC
CIGALÓ
INFUSIONS

PREUS
1,00€
1,20€
1,30€
1,20€
1,40€
1,80€
1,50€
1,50€
1,60€
1,50€
1,30€

CERVESES
VOLL DAMM
MITJANA ESTRELLA
QUINTO ESTRELLA
SAN MIGUEL
ESTRELLA GALICIA
CLARA COPA
COPA DE BARRIL
CANYA
ZURITO

PREUS
1,70€
1,50€
1,10€
1,50€
1,60€
1,50€
1,40€
1,20€
1,00€

REFRESC
COCA-COLA
COCA-COLA ZERO
FANTA
TRINA
NESTEA
ACUARIUS
RED BULL
SUCS DE FRUITA
TÒNICA
BITTER KAS

PREUS
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
2,10€
1,60€
1,80€
1,80€
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VICHY
AIGUA ½
AIGUA LITRE

1,80€
1,00€
1,50€

BEGUDES
COMBINATS D’IMPORTACIÓ
COMBINATS NACIONALS
COPA WHISKY
COPA DE BRANDY
CHUPITO ORUJO
CHUPITOS VARIS

PREUS
5,00€
4,00€
1,80€
1,60€
1,30€
1,10€

Annex II. Organització i efectivitat dels cursos
1. L'organització dels cursos es portarà a terme per les Regidories d'Ensenyament, Joventut
o qualsevol altra Àrea Funcional de l'Ajuntament.
2. Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de cursos i activitats i les seves quotes
corresponents.
Tot això es publica als efectes previstos en l'article 49.2 i 70.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Annex III. Tarifació social
Les tarifes reduïdes regulades en aquest annex s’aplicaran als alumnes, empadronats a la
Garriga, sobre les quotes mensuals dels cursos anuals i sobre els monogràfics trimestrals
de l’Escola municipal d’Educació.
Beneficiaris
Tindran al condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol3licitar la
tarifa reduïda estiguin empadronades al municipi de la garriga i que la renda personal no
superi els 369,02 € entenen per renda personal (RP):
RP= (Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge) / Nombre de persones de la unitat
familiar
Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al
mateix domicili que la persona sol·licitant i tenen ingressos.
Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament
d’una hipoteca fins a un màxim de 550,00 euros mensuals.
El nombre de persones de la unitat familiar serà el nombre de persones que conviuen en el
domicili.
Sol·licituds
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el

Pàgina 412 - 447

Ordenances i preus públics 2018

nom de l’alumne/a matriculat/da a l’escola i el del seu pare/,mare o tutor/a, degudament
emplenades, hauran d’anar acompanyades de a documentació acreditativa que justifiqui la
concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar.
Documentació a presentar
a) Volant col·lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència)
b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca
c) Acreditació de la renda familiar mitjançant:
1. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior. En cas que no hagi obligació
de fer-la, cal certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts
l’any anterior de tots els membres de la unitat familiar.
2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no
prestacions econòmiques i la quantia rebuda.
Termini de presentació
La sol·licitud de tarifa reduïda es podrà presentar en qualsevol moment del curs.
Tramitació
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes
i les passarà a l’Àrea d’ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest
annex.
Valoració de la quantia de la reducció de la tarifa
Renda persona mensual
Fins a 212,00 € mensuals/persona
Des de 212,01 € fins a 260,00 € mensuals/persona
Des de 260,01 € fins a 320,00 € mensuals/persona
Des de 320,01 € fins a 369,02 € mensuals/persona

Percentatge reducció quotes
30% de la quota
20% de la quota
10% de la quota
5% de la quota

Resolució i notificació
La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i
resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per
escrit a les persones interessades.
La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol3licitud al
registre de les oficines municipals.
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Preu públic per a vigilància dels establiments que la sol·licitin.
(Ordenança municipal núm. P05 )
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.a), ambdós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix el preu públic per a la prestació del servei de vigilància especial dels establiments
que la sol·licitin, que es regirà per aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulats en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda a l'annex.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la que figura a l'annex.
Art. 4. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es
realitzi el servei especificat en la tarifa de l'annex.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de la presentació, al qui està
obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.
Art. 5. Gestió
Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a què es refereix
aquesta ordenança presentaran davant d'aquest municipi una sol·licitud detallada sobre el
servei interessat, el lloc i la data on s'hagi de realitzar, i altres detalls necessaris per
determinar el servei que s'ha de realitzar.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província ( o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà aplicar-se a partir del dia
u de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió celebrada
el dia 7 de novembre de 1989
Modificada el 24 d’octubre de 1995
Modificada el 12 de novembre de 1996
Modificada el 9 de Novembre de 1999
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Annex I. Tarifes
Per a la prestació del servei de vigilància, pel primer període de fins a dues hores i per cada
hora o fracció posteriors:
1. Un guàrdia ..............................................................................................................21,04 €
2. Un motorista ...........................................................................................................27,05 €
3. Un cotxe patrulla, inclosa la seva dotació ...............................................................60,10 €
La quantitat que resulta d'aplicar la tarifa anterior s'augmentarà en un 50 per cent quan la
prestació del servei tingui lloc entre les 20 i les 24 hores del dia i en un 100 per cent quan
es realitzi de les zero hores a les 8 del matí.
El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a moment inicial el de la
sortida dels efectius dels seus aquarteraments o parcs respectius i com a moment final el de
la seva entrada, una vegada acabat el servei.

Annex II. Ordenança d'instal·lació i funcionament d'alarmes instal·lades en immobles
i vehicles

Capítol I. Àmbit d'aplicació de la present Ordenança
Art. 1
Estaran subjectes a les prescripcions de la present Ordenança les alarmes que produeixin
sonoritat captable des de la via pública instal·lades en els establiments públics i privats i en
els domicilis particulars radicats en el terme municipal del poble de la Garriga i en els
vehicles que circulin per les vies públiques del municipi.
Capítol II. Instal·lació d'alarmes en establiments públics i privats i en domicilis particulars
Art. 2
La instal·lació d'alarmes en establiments públics i privats i en domicilis particulars s'ajustarà
al que disposa el Real Decret 2364/1994, de 9 de desembre, sobre Seguretat Privada,
essent perceptiva, per tant, la instal·lació per empreses inscrites en el Registre d'Empreses
de Seguretat de l'Estat, les quals seran responsables dels aparells i instruments electrònics
utilitzats, els quals hauran de reunir les característiques que determini el Ministeri de
l'Interior i trobar-se homologats per l'órgan competent del Ministeri d'Indústria i Energia.
Art. 3
1. Abans del funcionament de les alarmes, caldrà sol·licitar autorització de l'ajuntament
mitjançant instància on constaran les dades següents:
. Nom i cognoms o raó social del sol·licitant.
. Adreça.
. Adreça de l'establiment o domicili on s'instal·la l'alarma.
. Nom de les persones, amb adreces, telèfons, que puguin ésser requerides en absència del
titular.
. Marca i model de l'alarma.
. Autorització a l'ajuntament pel silenciament i, si calgués, la inutilització de l'alarma, per
inlocalització del titular i persones designades a efectes de requeriments.
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2. La sol·licitud s'acompanyarà de certificat de l'empresa instal·ladora acreditatiu de què la
instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa aplicable i de què el model es troba
homologat.
3. Previ informe favorable del Perit Municipal, l'alcalde o òrgan delegat concedirà
l'autorització de funcionament de l'alarma.
Art. 4
Els usuaris dels immobles seran responsables del correcte funcionament de les alarmes, i
hauran d'atendre els requeriments que en aquesta matèria siguin dictats per l'ajuntament.
Art. 5
Quan al atendre una alarma es trobi absent l'usuari de l'immoble i no siguin localitzables cap
de les persones designades pel cas d'absència, la Policia municipal podrà prendre les
mesures oportunes per tal de silenciar-la, per si mateixa o recurrent a tercera persona,
utilitzant els medis disponibles, arribant si fos precís a la seva inutilització, sense que
d'aquesta acció se'n derivi cap responsabilitat.
Art. 6
Els establiments i domicilis particulars que tinguin connectades amb empreses dedicades a
la seguretat els seus sistemes de protecció amb alarmes que produexin sonoritat captable
des de la via pública, es troben subjectes a les prescripcions del Capítol II d'aquesta
Ordenança en tots els seus extrems.
Capítol III. Instal·lació d'alarmes en vehicles.
Art. 7
La instal·lació d'alarmes en vehicles no requerirà la prèvia autorització municipal.
Tanmateix, quan intencionadament o de forma casual es posi en funcionament una alarma
instal·lada en qualsevol vehicle, pertorbant amb el seu so la tranquil·litat ciutadana, la
Policia Municipal podrà adoptar les mesures oportunes per a silenciar-la, utilitzant els medis
racionals i possibles en cada cas.
Art. 8
Els titulars dels vehicles seran responsables del correcte funcionament de les alarmes
instal·lades i hauran d'atendre els requeriments que en aquesta matèria siguin dictats per
l'ajuntament.
Capítol IV
Infraccions i Sancions
Art. 9
1. Es consideraran faltes lleus, amb sanció consistent en amonestació, la producció de dues
falses alarmes en el termini d'un mes natural.
2. Es consideraran faltes greus, amb imposició de multa de 42,07 € a 90,15 €
a) La producció de cinc o més fases alarmes en el termini d'un mes natural.
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b) La comissió de tres faltes lleus.
3. Es consideraran faltes molt greus amb la imposició de multa de 90,16 € a 150,25 € i
desconnexió de l'alarma pel termini que s'assenyali:
a) La producció de dotze falses alarmes en el termini de sis mesos.
b) La comissió de tres faltes greus.
c) L'actitud de manifesta passivitat davant l'incorrecte funcionament d'una alarma.
d) La instal·lació d'una alarma amb incompliment del previst a l'article segon de la present
Ordenança en quant a sol·licitud d'autorització de funcionament i necessitat de model
homologat.
4. La competència per a la incoacció i resolució dels expedients sancionadors correspondrà
a l'alcalde o òrgan en qui delegui.
5. Seran responsables de les infraccions de la present Ordenança les persones físiques o
jurídiques que hagin contractat la instal·lació d'alarmes en establiments o domicilis.
Igualment ho seran les empreses de seguretat privada en el supòsits d’inclumpliment del
Decret 2364/1994 de 9 de desembre, referent a les intalacions i manteniment d’aparells
dispositius d’alarmes i sistemes de seguretat.
Disposicions addicionals
1. El disposat al Títol II no serà exigible a les alarmes instal·lades prèviament a l'entrada en
vigor de la present Ordenança.
2. Les disposicions d'aquesta Ordenança s'entendran sense perjudici de les competències
Estatals en la matèria.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Modificada el dia 9 de novembre de 1999
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Preu públic per a la neteja de solars
(Ordenança municipal núm. P06)
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Art. 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.b), ambdós
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix el preu públic per la neteja de solars que es regirà per aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l'article anterior:
La neteja podrà demanar-la:
a) El mateix propietari del solar.
b) La Junta de Compensació o organisme que la substitueixi, en el seu cas.
c) L'Ajuntament del municipi.
Quan el servei es demani per qualsevol persona o entitat que no sigui el mateix propietari,
caldrà demostrar-ne prèviament la necessitat i urgència. En tots els casos s'haurà
d'acompanyar un informe lliurat per l'arquitecte o aparellador, on es confirmi la necessitat de
l'actuació. Quan es justifiqui la necessitat, l'ajuntament requerirà a la propietat del solar
perquè en un termini que mai podrà excedir de 8 dies hàbils, procedeixi a la neteja del
mateix, o presenti les al·legacions que ho impedeixin.
Els solars que no presentin aspecte decorós o que hi tinguin materials o eines de qualsevol
tipus, inapropiades a l'activitat pròpia de l'empresa, els hi podrà ser d'aplicació d'ofici el
contingut de la present ordenança.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex.
Art. 4. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es
prestin o es realitzin qualssevol dels serveis o activitats especificats en l'annex.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de presentar, al qui estigui
obligat a realitzar-lo, el càrrec corresponent.
Art. 5. Gestió
Tota persona interessada en que hom li presti algun dels serveis a què es refereix aquesta
ordenança, haurà de presentar una sol·licitud en aquest municipi on s'indiqui l'extensió i la
naturalesa del servei desitjat.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1993. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
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Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió celebrada el dia 5 de
maig de 1992.
Modificada el dia 24 d’octubre de 1994
Modificada el dia 9 de novembre de 1999
Annex de tarifes
Preu públic per a la neteja de solars.
Tarifa primera. Neteja de solars de propietat privada
Per cada m2 o fracció de matèria retirada ............................................................... 3,01 €
Tarifa segona. Neteja de solars particulars
(Es consideraran dues hores de desplaçament en el moment que es realitzi el servei)
1. Equip mecanitzat (una màquina, un conductor)
Per hora o fracció .............................................................................................. 45,08 €
2. Equip mixt (una màquina, un conductor, tres operaris)
Per hora o fracció .............................................................................................120,20 €
3. Equip normal (un camió, un conductor, tres operaris)
Per hora o fracció .............................................................................................150,25 €
4. Equip normal amb un operari amb carretó.
Per hora o fracció ........................................................................................... 21,04 €
Tarifa tercera. Transport de matèria retirada
Transport de matèria retirada (branques arbres o similar) ..................................24,04
Transport de matèria retirada (material: ferro, vidre, o similar).......................... 0,06 €/Kg

Pàgina 423 - 447

€/m3

Ordenances i preus públics 2018

Revisió mèdicoesportiva
(Ordenança municipal núm. P07)
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Objecte
Art. 1
La present ordenança té per objecte la regulació de les revisions mèdiques encaminades a
conèixer les situacions dels esportistes, tant en allò que fa referència a malalties o defectes
que puguin impedir o dificultar l'exercici de l'esport, ja sigui en caràcter general o específic.,
com en l'orientació que pugui donar-se al subjecte quant a criteri mèdic fa referència.
Art. 2
Totes les situacions a que fa referència la present ordenança no són excloents, sinó que
permeten la simultaneïtat amb qualsevol altre revisió realitzada per un professional de la
medicina, sempre que comprengui els paràmetres o elements informadors que pugui exigir
l'Ajuntament de La Garriga, en aquells casos que decideixi sol·licitar dites revisions.
Art. 3
Els resultats de les revisions mèdiques tindran caràcter vinculant, tant per als esportistes
com per a l'Ajuntament de La Garriga, en aquells casos en que la corporació municipal
incorpori de manera obligatòria la revisió facultativa.
Mitjans
Art. 4
L'Ajuntament de La Garriga, vindrà obligat a posar a disposició dels esportistes locals, els
mitjans escaients per dur a terme la tasca de revisió, ja sigui infrastructura logística o
professional.
Art. 5
Les revisions mèdiques que faciliti la corporació municipal, tindran la doble vessant
d'obligatòries o facultatives.
Les primeres seran aquelles exigibles per l'Administració local o extralocal. Les segones
respondran sol·licitud de les persones privades que durant els períodes de prestacions
públiques, vulguin per us dels serveis mèdicosanitaria.
Art. 6
Anualment, l'Àrea de Sanitat i d'Esports, elaborarà un programa comprensiu dels serveis a
realitzar. Igualment establirà un calendari de prestació de serveis, durant els quals les
persones interessades podran gaudir d'aquelles prestacions.
Art. 7
L'Aministració Local, fixarà en els respectius programes, els llocs, data i horari de la
prestació. Podran habilitar-se centres de prestació, ja sigui en la mateixa Casa Consistorial,
Centre d'Assistència Primària, consulta privada o qualsevol d'altre que les circumstàncies
aconsellin.
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Lliurament d'acreditacions
Art. 8
Del resultat de totes les revisions mèdiques que realitzin els serveis municipals, se'n lliurarà
justificació als esportistes interessats i a les Federacions, Equips, Associacions o entitats
esportives que ho sol·licitin, sempre que prèviament les persones revisades hi donin la
corresponent autorització.
Art. 9
L'Ajuntament de La Garriga, es reserva la facultat de suspendre o anul·lar el servei, sempre
que circumstàncies ho aconsellin, ensems que de canviar els mitjans de prestació o
substituir-los, segons els casos.
Art. 10
Les acreditacions de les revisions mèdiques aniran avalades pel facultatiu que les porti a
terme.
Cas d'interessar, podran anar acompanyades pel vist i plau de la Conselleria respectiva o de
l'Alcalde de la població; aquesta intervenció tindrà com a única finalitat donar fe de la
persona actuant.
Usuaris del servei
Art. 11
Podrà utilitzar el servei municipal de la revisió mèdica qualsevol persona dedicada a l'esport,
resident en el marc del terme municipal de La Garriga. Aquesta prestació podrà estendre's a
totes aquelles altres persones que resident en altres termes municipals, es trobin
vinculades d'una manera o altre amb l'esport comarcal.
Tarifes de prestació del servei
Art. 12
a) Les tarifes de prestació del servei seran les següents:
Exploració física de base, amb prova d'esforç monitoritzada: 15,03 €
b) Es preveu una bonificació del 50 % a les entitats domiciliades a La Garriga.
Primera. La vigència de la present ordenança que consta de 12 articles i disposicions finals,
entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text
complet en el Butlletí Oficial de la Província.
Segona. Queden derogades les ordenances, bans, acords i resolucions que contradiguin,
d'alguna manera, allò establert en aquest ordenament.
Tercera. Es faculta, expressament a l'Alcaldia, per interpretar, aclarir i desenvolupar les
regles anteriors, i en allò que sigui menester, suplir els buits normatius que puguin observar-
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se en els preceptes continguts en aqueste Ordenança, ensems que per dictar les
disposicions necessàries i convenients per a la seva millor aplicació, sens perjudici dels
recursos que en la via administrativa pugui interposar.
Aquesta ordenança que consta de dotze articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en
sessió plenària celebrada a La Garriga el dia 29 de desembre de 1995, i ha estat modificada
en sessió plenària de data 1/10/1996
Aprovada el 29 de desembre de 1995
Modificada l’1 d’octubre de 1996
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació, el 17 de novembre de
1998, i regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.

Pàgina 428 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal les Caliues
(Ordenança municipal núm. P08)
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Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei d’escola bressol i
que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació dels serveis següents:
Escolarització:
- Educació, atenció, cura i vigilància dels nens i nenes de la primera etapa d’educació
infantil.
Serveis complementaris:
- Servei de menjador
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que tinguin els seus fills inscrits a
l’escola bressol municipal, Les Caliues, de la Garriga i gaudeixin de la prestació dels
servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementaris,
propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei la (les) escoles bressols privades que actualment concorren en la realització
d’activitats similars a les que es desenvolupen en l’escola bressol municipal, el preu
públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis
de l’Escola Bressol, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el
Butlletí Oficial de la província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en l’escola bressol municipal de caràcter periòdic
hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís
realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat
al pagament i l’import del preu públic al que substitueix .
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre
que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança, els pares, els
tutors o les persones naturals o jurídiques que tenen al seu càrrec al/la menor a qui s’ha
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concedit l’ingrés i permanència en el centre, o el/la sol·licitant del serveis si aquells resulten
insolvents.
Article 4. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, proposada per l’empresa
adjudicatària i aprovada per l’Ajuntament, serà la fixada en la Tarifa continguda en l’Annex I,
per cada un dels diferents serveis o activitats, amb caràcter mensual (llevat dels casos en
què es preveu el seu gaudi esporàdic), durant 12 mensualitats.
Es preveu una reducció de quotes mensuals en funció de la renda personal de la unitat
familiar, d’acord amb les bases de l’Annex II.
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de grups i quotes corresponents.
Article 5. Obligació al pagament
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret púbic dels preus públics regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributo o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix el primer dia de
cada mes escolar, moment en què s’inicia la prestació del servei, excepte en el primer cas,
en què s’acredita amb l’inici del curs. Es cobrarà a mes vençut, el dia 1 del mes següent.
En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia (preus
esporàdics), el preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’Ajuntament de la
Garriga, s’han de fer efectives en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que
consta a en l’imprès de liquidació, que es lliuri en el moment de sol·licitar la plaça. Cal
retornar el resguard d’ingrés a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça.
En cap cas es retornaran quotes inicials.
Article 6. Règim de declaració d’ingrés
1. Els preus públics per serveis d’escola bressol, a través d’una relació cobratòria que
confegirà la concessionària d’aquest servei públic amb caràcter mensual, i que
s’estenguin al llarg de diversos mesos, així com els serveis complementaris, s’exigiran
un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la seva prestació i

Pàgina 432 - 447

Ordenances i preus públics 2018

caldrà fer-los efectius mitjançant domiciliació bancària durant els primers cinc dies de
cada mes. Les quotes inicials de noves altes que es vagin produint al llarg del curs
acadèmic es cobraran mitjançant liquidacions.
2. Pel que fa al cobrament de les quotes inicials, a través d’una relació cobratòria que
confegirà la concessionària d’aquest servei públic, s’exigiran un cop acabat el període
de preinscripcions i les famílies hagin confirmat la plaça i signada la documentació de
matriculació.
3. Qualsevol baixa voluntària dels infants, produïda al llarg del curs, s’haurà de notificar a
la Secretaria de l’EBM, per escrit, signant un imprès que facilitarà l’escola, 15 dies
abans de començar el mes en què tingui lloc la baixa, perquè no se li cobri el rebut del
mes següent.
D’altra manera es cobrarà la mensualitat que correspongui. Durant el curs acadèmic, a
partir del 15 de maig, no es podrà demanar la baixa d’un infant.
4. Pel que fa a la quota mensual pel servei de menjador, els infants que tinguin contractat
aquest servei de forma fixa:
•
•

Si algun dia l’infant no es queda a berenar no se li descomptarà l’import del berenar
no realitzat ni se’l podrà endur a casa.
A partir del segon dia d’absència a l’escola i fins que retorna l’infant, es
descomptarà l’import de la matèria prima.

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin, tant la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions
concordants.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en
el BOPB i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. La seva aplicació serà
efectiva a partir del dia 1 de setembre de 2007.
Aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 8.05.2007
Publicació anunci aprovació definitiva BOP núm. 157, pàgina 30. Data 02.07.2007
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Modificada per Junta de Govern Local. Data 06.04.2009 núm. 16
Publicació edicte BOP núm. 97, pàgina 62, de data 23/04/2009. Edicte núm. 022009013142
Modificada per Junta de Govern Local. Data 29.03.2010,núm. 29.03.2010
Publicació edicte BOP núm.96 pagina 27, de data 22/04/2010. Edicte núm.22010011659
Modificació Junta de Govern Local.Data.11.04.2011.Acord núm.13
Publicació edicte BOPB de 9 de maig de 2011.Edicte.CVE-Núm.de registre 022011010903.
Modificació Junta de Govern Local.Data.14.05.2012.Acord núm. 62
Publicació edicte BOPB de 8 de juny de 2012.Edicte.CVE-Núm.de registre 022012012640
Modificació Junta de Govern Local. Data 15.04.2013. Acord núm. 46
Publicació edicte BOPB de 6 de maig de 2013. Edicte.CVE-Núm.de registre 022013010425
Modificació Ple. Data 26 de juny de 2013. Acord núm. 09
Publicació anunci BOPB de 4 de juliol de 2013. Anunci CVE-Núm. de registre
022013016413
Publicació edicte BOPB de 25 de setembre de 2013. Edicte CVE-Núm. de registre:
022013022504
Modificació Junta de Govern Local. Data 28.10.2013. Acord núm. 56
Publicació anunci BOPB. Data 07.11.2013. Anunci CVE-Núm. de registre: 022013026791
Publicació edicte BOPB. Data 31.12.2013. Edicte CVE-Núm. de registre: 022013032680
Modificació Junta de Govern Local. Data 25.11.2013. Acord núm. 21
Publicació anunci BOPB. Data 03.12.2013. Anunci CVE-Núm. de registre: 022013029443
Publicació edicte BOPB. Data 24.01.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014001172
Modificació Junta de Govern Local. Data 24.03.2014. Acord núm. 12
Publicació edicte BOPB. Data 02.04.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014007989
Modificació Ple. Data 30.04.2014. Acord núm. 05
Publicació anunci BOPB. Data 12.05.2014. Anunci CVE.Núm. de registre: 022014011578
Publicació anunci diari ARA. Data 13.05.2014
Publicació edicte BOPB. Data 21.07.2014. Edicte CVE-Núm. de registre: 022014018571
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Modificació Ple. Data 28.06.207. Acord núm. 06
Publicació provisional
Publicació Anunci BOBP de 3 de juliol de 2017.
CVE-Núm. de registre: 022017012863
Publicació diari Ara de 4 de juliol de 2017. Pàgina 18
Publicació definitiva
Publicació Edicte BOPB de 25 d’agost de 2017.
CVE-Núm. de registre: 022017017078

Pàgina 435 - 447

Ordenances i preus públics 2018

Annex I. Quotes
Preus públics per la prestació del servei de monitoratge de l’Escola Bressol municipal
les Caliues, per al curs 2014/15
Junta de Govern Local de 19 de maig de 2014. Acord 11
Publicació Edicte BOPB de data 26.05.2014
Edicte núm. CVE-Núm. de registre: 022014013069
Servei

Horari

Concepte

Curs
2014/2015

Servei
Menjador

De 12 a 15 hores (dinar i berenar)

Monitoratge menjador
(de 4 a 6 mesos) fix setembre i desembre
Monitoratge menjador (de 4 a 6 mesos) fix
Monitoratge menjador (de 4 a 6 mesos)
esporàdic

59,78 euros
120,06 euros
6,90 euros

Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”. Curs acadèmic 2014/2015
Junta de Govern Local de 24 de març de 2014. Acord núm. 12
Publicació Edicte BOPB de data 02.04.2014
Edicte núm. CVE-Núm. de registre: 022014007989
Servei
Escola bressol

Horari
De 7.30 a 12 hores i de 15 a 17.30 hores

Servei de menjador

De 12 a 15 hores (dinar i berenar)

Concepte
Quota inicial
Quota mensual
Fix (setembre i desembre)
Fix ( resta de mesos)
Esporàdic

Curs 2014/2015
157,47 euros
157,47 euros
97,84 euros
158,12 euros
8,63 euros

Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”. Curs Acadèmic 2013-2014
Junta de Govern de 15 d’abril de 2013. Acord núm. 46
Publicació Edicte BOPB de 6 de maig de 2013
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 02013010425
SERVEI
ESCOLA BRESSOL
SERVEI MENJADOR

HORARI
De 7.30 a 12 h
i de 15 a 17.30 h

CONCEPTE
Quota inicial
Quota mensual
Fix (setembre i desembre)
Fix (resta de mesos)
Esporàdic

De 12 a 15 h
(dinar i berenar)

2013/14
157,00 €
157,00 €
97,55 €
157,65 €
8,61 €

Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”. Curs Acadèmic 2012-2013
Junta de Govern de 14 de maig de 2012. Acord núm. 62
Publicació Edicte BOPB de 8 de juny de 2012
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 02012012640
Servei
Escola Bressol

Horari
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h

Concepte
Quota inicial
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Servei acollida

De 7.30 a 9.00 hores

Servei acollida

De 8.00 a 9.00 hores

Servei de menjador

De 12 a 15 hores
(dinar i berenar)

Quota mensual
Fix
Esporàdic
Fix
Esporàdic
Fix (setembre i desembre)
Fix (resta de mesos)
Esporàdic
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Annex II. Tarifes reduïdes i tarifació social
Tant les tarifes reduïdes regulades com la tarifació social, exposades a continuació
s’aplicaran als alumnes, empadronats a la Garriga, sobre les quotes mensuals del servei de
l’Escola Bressol Municipal.
Si una família obligada al pagament de la quota reuneix les obligacions per gaudir de més
d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.
Beneficiaris
TARIFES REDUÏDES
Les famílies podran sol·licitar tarifa reduïda si reuneixen alguna de les condicions següents:
Tipologia
Família monoparental
Família nombrosa
Dos o més germans a l’escola

Documenta acreditatiu
Carnet família monoparental
Carnet família nombrosa
No cal acreditar

Percentatge reducció quota
10%
10%
10%

Aquestes tarifes reduïdes estan subjectes a una renda familiar anual que no pot superar els
llindars màxims establerts a continuació:
Unitats familiars
2 membres
3 membres
4 o més membres

Renda familiar anual
26.092,00 euros
29.820,00 euros
33.503,00 euros

TARIFACIÓ SOCIAL
Tindran la condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa
reduïda estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda personal no superi
els 532,51 euros mensuals, d’acord amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples
(IPREM) establerts anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, entenent per
renda personal (RP):
RP= ingressos de la unitat familiar – lloguer o hipoteca (fins a un màxim de 600,00 euros /
mensuals) / nombre de persones de la unitat familiar
La reducció de la tarifa es determinarà segons la següent taula:
Renda personal mensual (IPREM)
Fins a 133,12 euros mensuals/persona
De 133,13 euros fins a 266,25 euros mensuals/persona
De 266,26 euros fins a 399,38 euros mensuals/persona
De 399,39 euros fins a 532,51 euros mensuals/persona
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Sol·licituds
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el
nom de l’infant que es matricularà o que ja està matriculat a l’escola i el del seu pare/mare o
tutor/a, degudament emplenades, hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa que justifiqui la concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar.
La persona sol·licitant dels ajuts podrà autoritzar, en el moment de realitzar la sol·licitud, a
l’Ajuntament de la Garriga per tal de consultar les seves dades tributàries a l’AEAT (Agència
Estatal d’Administració Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del
càlcul econòmic.
Si la situació econòmica ha patit un canvi substancial, en referència a les darreres dades
d’AEAT, aqueta s’haurà de justificar documentalment.
Documentació a presentar
a) Per a tarifes reduïdes, segons la tipologia: carnet de família monoparental o carnet de
família nombrosa.
b) Per a tarifació social: justificants de pagament de lloguer o hipoteca, on hi consti l’import
mensual
c) Autorització a consultar les dades del padró d’habitants (volant col·lectiu)
d) Acreditació de la renda familiar mitjançant:
1. Fotocopia de la declaració de renda de l’any anterior (si es fa per separat, caldrà
presentar-les totes). En cas que no hagi obligació de fer-la, cal certificat de la vida
laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts l’any anterior de tots els membres de
la unitat familiar.
2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no prestacions
econòmiques i la quantia rebuda.
Termini de presentació
La sol·licitud de tarifa reduïda o tarifació social es podrà presentar en qualsevol moment del
curs.
Tramitació
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes
i les passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest
annex.

Resolució i notificació
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Per Junta de Govern Local o per Resolució d’Alcaldia s’estudiaran les sol·licituds
presentades, la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la
reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades.
La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol·licitud al
registre de les oficines municipals, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No
tindrà efectes retroactius.
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Preu Públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
(Ordenança municipal núm. P09)
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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les Persones en
Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’
octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
Aquest servei inclou:
El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb
discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen
amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció
en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de
tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals
necessaris.
Article 2. Concepte
Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació del Servei de Teleassistència domiciliària.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte
del Servei de Teleassistència.
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públic regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
Article 4. Indicadors de referència
De conformitat amb la llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència, el Consell Territorial del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de
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2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del
beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de
referència.
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al
BOE de 17/12/2008 i declara nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència
Nacional de data 25 de febrer de 2011, es mantenen per considerar-se tècnicament
adequats després de 2 anys d’implementació d’aquest model de copagament.
Per a l’ exercici 2018, l’ indicador de referència es fixa en la quantia següent: Servei de
Teleassistència: 13,44 Euros/hora
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador
de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva
renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llei, segons els
criteris de l’ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la llei de l’IRPF,
afegint es pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de
les prestacions de naturalesa i finalitats anàlogues.

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, de
l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis
Socials, i, si 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 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. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
•

L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per
trams de renda.

•

A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
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•

La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de
renda.

•

Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de
copagament.

•

Mentre no s’aprovi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a
l’exercici 2018 continua vigent l’IRSC de l’any 2017 fixat en 663,98 euros mensuals
i 7.967,73 euros anuals, als efectes de la present ordenança i continua vigent per al
2016. Cas que aquest índex es vegi modificat durant la vigència d’aquesta
ordenança s’entendrà automàticament incorporat en la taula A d’aquest article, en
les quantia que en resultin.

Capacitat Econòmica
desglossament per trams (euro mes)
de 0 a 1 IRSC
de
0,00 €
a
de 1 a 2 IRSC
de
663,99 €
a
de 2 a 3 IRSC
de
1.327,97 €
a
de 3 a 4 IRSC
de
1.991,95 €
a
de 4 a 5 IRSC
de
2.655,93 €
a
més de 5 IRSC més de
3.319,91 €

Tipus (%)
663,98 €
1.327,96 €
1.991,94 €
2.655,92 €
3.319,90 €

0%
30%
40%
50%
60%
65%

Quota Màxima
entre
entre
entre
entre
més de

0,01 €
199,20 €
464,80 €
796,79 €
1.195,17 €

i
i
i
i

0,00 €
199,19 €
464,79 €
796,78 €
1.195,16 €

6. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament,
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima
amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.
8. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança
és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article
31 de la llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests
serveis.
Article 6. Preu públic exigible
1. Serveis de Teleassistència: El preu públic és de 7,21 EUR/mes, equivalent al 53,68% de
l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança
2. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança. Llevat que concorrin els
supòsits previstos a l’apartat 8 de l’article anterior.
Article 7. Meritament
La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de
l’activitat que constitueix l’ objecte de la present ordenança.
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà a trimestres vençuts, i el
pagament es farà durant els deus primers dies de cada segon mes natural transcorregut
el trimestre en el que s’ha prestat els servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui
també beneficiari/a del Servei bàsic d’ajuda a domicili, cas en el qual es liquidaran
conjuntament, amb caràcter mensual.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Disposició Addicional Primera. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició Addicional Segona Efectes de la modificació de l’IRSC i l’ indicador de
referència
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou
indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
En aquest cas quedaria modifica cada la taula A de l’article 5.5 d’aquesta ordenança en les
quanties que en resultin.
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article
4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió tinguda
el dia 26 d’octubre de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 19 de
desembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
Publicacions de l’última modificació
Modificació Ajuntament Ple Acord 9. Data: 25.10.2017
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