Dimarts, 28 de setembre de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mollet del Vallès
ANUNCI
D’acord amb allò que es preveu a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es fa públic que el dia 20 d’agost de 2010 i no havent-se presentat
reclamacions en el període d’exposició pública de trenta dies comptats a partir de la publicació del corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província de 16 de juliol de 2010, han quedat definitivament aprovades les modificacions de
diverses ordenances reguladores de preus públics per a l’exercici de 2010.
D’acord amb el que disposen els articles 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 178.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic a continuació el text íntegre de les ordenances
vigents, la modificació de les quals ha estat aprovada.
Ordenança de Preus Públics núm. 3.2
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació
dels serveis esportius que s'especifiquen en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per
aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitats
realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 3. Quantia
1.

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté en l'annex per
a cadascun dels diferents serveis o activitats.

2.

La tarifa d'aquest preu públic serà la que figura a l'annex.

3.

Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord
amb la normativa que el regula.

1.

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es realitzi qualsevol dels
serveis o activitats especificats en l'annex corresponent.

2.

El pagament del preu públic s'efectuarà d'acord als article 27 i següents del Reglament d'utilització de les
instal·lacions municipals i del Reglament de funcionament intern del complex esportiu Ca n’Arimon., aprovats pel
Ple de l’Ajuntament.

Article 5. Normes de gestió
1.

Les persones naturals o jurídiques que vulguin fer servir les instal·lacions esportives de propietat municipal a que fa
referència aquesta ordenança, hauran de presentar la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament d'acord amb el
Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals i del Reglament de funcionament intern del complex
esportiu de Ca n'Arimon.
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Article 4. Obligació de pagament
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2.

La Junta de Govern Local fixarà per cada cas els preus que tenen la consideració de preus màxims de l’annex de
les tarifes.

Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants.
Disposició addicional
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 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 gener de 2010, i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Annex de tarifes
EUR

49,82
31,07
31,07
33,71
20,10
22,06
25,06
18,60
18,45

5,74
4,17
4,17
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Concepte
1. Complex esportiu de Ca n’Arimon
1.1. Abonaments
1.1.1. Quota d’inscripció
a) Adult
b) Infantil +5 anys
c) Gent gran
1.1.2. Quota mensual
1.1.2.1. Utilització sense límit horari
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.1.2.2. Utilització entre les 7 i les 15 hores
a) Adult mati
b) gent gran mati
1.1.2.3. Utilització dissabtes i festius
1.2. Utilització puntual de la instal·lació
1.2.1. Serveis generals de la instal·lació, llevat de les activitats o serveis que tinguin el
caràcter de complementaris
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2. Piscina d’estiu
1.2.2.1. Dies laborables
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.2. Dies festius
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.3. Abonaments per a 10 entrades
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.2.4. Col·lectius de més de 20 persones
Per persona

3,37
2,55
2,55
4,39
3,38
3,38
31,09
23,80
23,80
2,29
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1.2.2.5. Col·lectius de més de 20 persones , amb horari restringit a dues hores.
Preu per persona
1.2.2.6. Lloguer piscina d’estiu per a activitats no esportives (no inclòs el servei de
neteja). Preu màxim per hora
1.2.3. Activitats dirigides (Mou-te)
a) Adult
b) Infantil + 5 anys
c) Gent gran
1.2.4. Lloguer per a activitats dirigides del vas cobert de
la piscina.
Import per hora.
1.3. Utilització de les pistes poliesportives
1.3.1. Pavelló cobert. Per hora
1.3.1.1. Utilització per a entrenaments.
a) General
b) Equips de categoria juvenil o inferior
1.3.1.2. Utilització per a competicions
a) General
b) Equips de categoria juvenil o inferior
1.3.1.3. Escoles en horari lectiu
1.3.1.4.Utilització per a activitats no esportives. (aquest preu no inclou els serveis
de neteja i protecció del paviment). Preu màxim per hora
1.3.1.5. Utilització de la instal·lació d’enllumenat
1.3.2. Pistes exteriors
1.3.2.1. Pista de gespa artificial. Per hora
1.3.2.2. Pista poliesportiva. Per hora
1.3.2.3. Utilització per a activitats no esportives. (aquest preu no inclou els serveis
de neteja i protecció del paviment). Preu màxim per hora
1.3.2.4. Lligues esportives
Import per partit
1.3.2.5. Torneig de 24 hores.
1.3.2.6. Utilització de la instal·lació d’enllumenat.
Per hora
1.4. Activitats complementàries
1.4.1. Cursos de natació
Imports per trimestre
a) Persones de 4 a 35 mesos. Una sessió per setmana.
b) Persones entre 3 i 5 anys. Una sessió per setmana.
c) Persones entre 3 i 5 anys. Dues sessions per setmana.
d) Persones entre 6 i 14 anys. Una sessió per setmana.
e) Persones entre 6 i 14 anys. Dues sessions per setmana
f)Persones més grans de 14 anys. Una sessió per setmana
g) Persones més grans de 14 anys. Dues sessions per setmana
1.4.2. Natació escolar
Import per trimestre
1.4.3. Escola d’iniciació esportiva
Import per trimestre
a) Tres dies per setmana
b) Dos dies per setmana
c) Un dia per setmana
1.4.4. Campus esportiu. Import per dia.
a) Campus matí i tarda
b) Campus matí
c) Campus tarda
d) Servei d’acollida (setmana)
e) Servei acollida 1 hora
f)Servei menjador (setmana)
g)Servei menjador dia

EUR
1,15
382,89
70,68
22,56
22,56
121,59

32,28
29,04
37,39
32,70
19,64
695,10
7,73
32,46
28,86

363,53
36,60
244,37
5,25

44,47
40,85
62,20
33,68
54,99
53,04
88,94
14,29
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Concepte

35,79
25,40
15,83
10,35
6,90
4,00
7,79
3,33
41,29
10,33
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EUR
158,53
5,62
1,51
1,37
2,29
39,49
19,30
64,88
1,12
11,43
18,59
30,68
55,70
33,43
27,85
23,40
38,99
21,57
35,94
75,51

11,03
5,17
3,62
27,80
34,43
21,20
27,81
7,22
110,21
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Concepte
1.4.5. Altres activitats complementaries
Import màxim
1.4.6. Cursos de natació intensius a l’estiu
Imports per sessió
a) Persones de 4 a 35 mesos
b) Persones entre 3 i 5 anys
c) Persones entre 6 i 14 anys
d) Persones més grans de 14 anys
1.5. Serveis complementaris
1.5.1. Revisió mèdica
1.5.2. Lloguer rober
a) Trimestral
b) Anual
1.5.3. Lloguer de tovalloles
a) Puntual (un ús)
b) Mensual
1.5.4. Servei de massatge
a) Per 25 minuts
b) Per 50 minuts
1.5.5. Servei de dietètica i nutrició
a) Estudi dietètic
b) Visita i elaboració de la dieta
c) Control
1.5.6. Servei d’entrenador personal
a) 1 sessió de 30 minuts
b) 1 sessió de 60 minuts
c) Abonament 10 sessions de 30 minuts. Preu sessió
d) Abonament 10 sessions de 60 minuts. Preu sessió
1.5.7. Altres serveis complementaris
Import màxim per servei
2. Utilització d’altres instal·lacions esportives
2.1. Pistes esportives escolars. Per hora
a) General
b) Escoles
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.2. Camps municipals de futbol. Per hora
2.2.1. De gespa artificial
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
2.2.2. De sauló
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla
2.2.3. Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.2.4. Utilització per activitats no esportives. Preu màxim per hora.
2.3. Pavelló municipal Riera Seca. Per hora
2.3.1. Pista interior
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
e) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.3.2. Pista exterior
a) General
b) Escoles en horari lectiu
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.3.3. Gimnàs
2.4. Pavelló municipal Plana Lledó. Per hora
2.4.1. Pista interior

25,83
32,45
5,49
77,27
7,22
16,54
3,31
5,07
16,54
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Concepte
a) General, sense taquilla
b) General, amb taquilla
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
e) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.4.2. Pista exterior
a) General
b) Escoles en horari lectiu
c) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
2.5. Pista municipal d’atletisme
2.5.1. Abonament anual
a) General
b) Persones menors de 16 anys
c) Persones entre 16 i 21 anys
d) Persones més grans de 60 anys
2.5.2. Utilització puntual de la instal·lació
a) General
b) Persones menors de 16 anys
c) Persones entre 16 i 21 anys
d) Persones més grans de 60 anys
2.5.3 Utilització per a jornades, festivals no esportius i similars. Preu màxim per hora.
2.6. Pista poliesportiva de Can Pantiquet. Per hora
a) Utilització instal·lació
b) Utilització de la instal·lació d’enllumenat
c) Escoles en horari lectiu
d) Utilització per a activitats no esportives
Preu màxim per hora.
3. Serveis i activitats esportives
3.1. Cursos de formació esportiva.
Màxim per hora
3.2. Escoles esportives.
Màxim per trimestre
3.3. Cursos d’activitats física i esport. Màxim per mes
3.4. Activitat física per a gent gran.
Màxim per mes
3.5. Casals esportius.
Màxim per dia
3.6. Organització de lligues populars i torneigs
a) Import màxim per partit
b) Import màxim per inscripció lliga popular
3.7. Revisió mèdica.
Màxim
3.8. Assegurança activitats esportives.
Màxim
3.9. Inscripció a torneig esportius als espais joves
3.10.Inscripció al Cicle de passejades per a la gent gran.
Preu màxim

EUR
25,83
32,45
5,49
78,81
7,22
16,54
3,31
5,07
42,39
13,25
20,53
11,92
2,44
0,79
1,59
0,76
165,59
11,02
5,07
3,31
44,08
6,62
33,06
22,04
6,62
33,12
33,12
132,47
46,36
66,23
1,10
55,10

1.

Les associacions sense ànim de lucre i les escoles públiques amb seu social a Mollet del Vallès registrades al
cens d’entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tindran una bonificació del 100% en el preu públic que s’exigeix
pels conceptes inclosos a la tarifa 2.

2.

Les entitats esportives sense ànim de lucre amb seu social a Mollet del Vallès i registrades al cens d’entitats de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès tindran una bonificació del 100% en el preu públic que s’exigeix pels conceptes
inclosos a la tarifa 2.

La tarifa 2.5.1 es podrà fraccionar en abonaments trimestrals.
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Normes d’aplicació de les tarifes
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3. Complex esportiu de Ca n’Arimon:
3.1. Règim general d’utilització.
La utilització del complex esportiu de Ca n’Arimon es realitzarà d’acord amb el Reglament de funcionament intern de la
instal·lació.
Quan un abonat/da vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit abans del dia 20 del mes en curs i
emplenar el formulari que es facilita al Servei d'atenció a l'usuari. No fer-ho comporta perdre la devolució de l'import
dels rebuts tramitats.
Quan l'abonat degui dues mensualitats no podrà accedir a la instal·lació fins que es posi al corrent de pagament
3.2. Utilització del pavelló i pistes poliesportives exteriors.
a)

Utilització d’1/3 de la pista del pavelló cobert: s’aplicarà una reducció del 33 % sobre la tarifa general.

b)

Utilització per part d’associacions i entitats esportives sense ànim de lucre amb seu social a Mollet del Vallès i
registrades al cens d‘entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès:


Activitats esportives: reducció del 100 % sobre la tarifa general

Activitats no esportives: reducció del 25 % sobre la tarifa general
3.3. Realització d’activitats complementàries.

b)
c)

d)

Per part de persones abonades: s’aplicarà una reducció del 50 % sobre el preu que en cada moment s’aprovi,
excepte en el cas de l’activitat de natació escolar.
Les persones de l’associació d’afectats per la fibromiàlgia tindran un 50% de bonificació a les activitats
complementàries d’aigua teràpia i pilates.
Per part de fills i filles de persones abonades: s’aplicaran les següents reduccions sobre la tarifa general:

Cursos de natació: reducció del 50 %, fins els 5 anys

Escola d’iniciació esportiva: reducció del 100 %

Campus esportiu: reducció del 10 %, fins els 5 anys
El programa de natació escolar només va adreçat als alumnes d’escola bressol, infantil i 1r i 2n curs de primària. En
cas que l’activitat es desenvolupi dins de l’horari lectiu del centre, també es poden beneficiar els alumnes de 3r a 6è
curs de primària.

e)

Les persones del centre de salut mental Jaume Vilaseca tindran un 50% de bonificació als cursets de natació

f)

Les escoles que no tinguin seu a Mollet tindran un increment del 30% en el programa de natació escolar

g)

Els participants dels programes PAFES tindran una bonificació del 100% en la matricula en cas que vulguin fer-se
socis un cop finalitzin els sis mesos del programa.

h)

Les persones usuàries de les activitats complementàries, que es doni de baixa es farà la següent devolució de
l’import de l’activitat:

•
Si la baixa es comunica amb més d'una setmana de la data d'inici de l'activitat, es farà la devolució del 100%
•
Si la baixa es comunica amb menys d'una setmana i fins a dos dies abans, es farà la devolució del 50%
•
Si la baixa es comunica el dia abans o un cop ja s'ha iniciat l'activitat, no es farà cap devolució
3.4. Programa de beneficis socials.
a)

Per a les persones de menys de 5 anys: la utilització de tots els serveis de la instal·lació serà gratuïta, llevat
d’aquells que específicament s’adrecin a les persones d’aquesta edat.

b)

Per a les persones que percebin qualsevol tipus de pensió o que tinguin la condició legal de persona disminuïda i
que afecti a la mobilitat les tarifes a aplicar seran les que corresponguin, per a cada servei, a les persones més
grans de 60 anys.

c)

Per a la parella d’un abonat de la instal·lació, sempre que aquesta convisqui en situació estable de parella, seran
d’aplicació els descomptes següents:
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d)

e)

f)

g)


Quota d’inscripció de l’abonament: reducció del 33 %

Quota mensual de l’abonament: reducció del 10 %
Per a les persones entre 17 i 22 anys: l’abonament per a la utilització dels serveis de la instal·lació en el horari de 7
a 15 hores i de 20 a 23 hores tindrà una reducció del 30 % sobre la inscripció i sobre la quota mensual de
l’abonament general.
Per a les persones respecte a les quals els serveis socials municipals informin que es troben en una situació
econòmica precària:

Quota d’inscripció de l’abonament: reducció del 100 %

Quota mensual de l’abonament: reducció del 50%, 75% o 100% segons valoració dels serveis socials

Tarifa d’entrada puntual a la instal·lació: reducció del 50 %

Activitats i serveis complementaris: reducció del 50%
Per a les famílies o unitats de convivència amb dos o més fills usuaris dels serveis de la instal·lació:

Quota mensual de l’abonament: reducció del 100 % per al segon i successius fills d’edats entre 5 i 22 anys

Tarifa del Campus esportiu: reducció del 15 % per al segon fill i del 25 % per al tercer i successius
Persones amb residència habitual a Mollet del Vallès: s’aplicarà una reducció del 75 % a la quota d’inscripció de
l’abonament.

h)

Per als nadons de 0 a 6 anys: la utilització de les activitats dirigides realitzades per la fisioterapeuta del servei
d’atenció precoç serà gratuïta.

i)

Les persones que per prescripció mèdica hagin de suspendre la seva pràctica esportiva podran demanar la
suspensió de la seva condició de persona abonada per un període màxim de 3 mesos i presentant l’informe mèdic
en el moment de sol·licitar la suspensió. La suspensió té els efectes següents: no es perd la condició de persona
inscrita o abonada, no hi ha l'obligació de pagar les quotes dels mesos durant els quals es gaudeix de la suspensió,
i passat el període sol·licitat no cal passar per cap llista d'espera ni tornar a pagar quota d'inscripció per aixecar la
suspensió. Un cop finalitzat el període es carregarà el rebut de la quota mensual.

j)

Les persones abonades tindran un descompte del 30% en el servei de revisió mèdica.

k)

Durant el mes de desembre s’aplicarà una reducció del 100% en la quota d’inscripció de l’abonament

l)

Les empreses amb seu social a Mollet del Vallès que inscriguin més de 20 treballadors tindran una bonificació del
10% en la quota mensual i un 50% en la quota d’inscripció si no tenen la residència habitual a Mollet del Vallès.

o)

Prèvia notificació a la Secció d’Esports i amb l’autorització de la Cap de la secció, es podran bonificar en diferents
graus i fins a 10 cops l’any els serveis complementaris 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.6

p)

S’estableix una bonificació en l’apartat 1.5 per als socis amb mes antiguitat segons s’indica a continuació:
Del 15% per a les persones abonades des de la data d'inauguració del complex.
Del 10% per a les persones abonades de més de cinc anys d’antiguitat
Del 5% per a les persones abonades de més de tres anys d’antiguitat
S’estableix una bonificació en l’apartat 3.7, del 25 % en concepte de la revisió mèdica a totes les persones que són
esportistes dels clubs de la ciutat.

q)
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m) Sobre la tarifa 1.5.6:
Reducció del 8% en cas de demanar l’estudi, dues visites i un control.
Reducció del 12% en cas de demanar l’estudi, 2 visites i 2 controls.
Reducció del 12% en cas de demanar 4 controls
n) Sobre la tarifa 1.5.7:
Descompte del 15% si es domicilia el pagament en els abonaments de 10 sessions
Descompte del 40% si el servei el contracten dues persones
Descompte del 60% si el servei el contracten de tres a sis persones
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4. Les persones usuàries de les activitats d’escoles esportives, cursos d’activitat física i esport i/o activitat física per a
gent gran que vulguin donar-se de baixa de les mateixes al llarg del curs hauran de comunicar-lo a la Secció d’Esports
de l’Ajuntament. Si la baixa no es comunica abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre, l’Ajuntament liquidarà el preu
corresponent al trimestre següent i s’haurà d’efectuar el pagament encara que no es faci ús del servei.
Ordenança de Preus Públics núm. 3.4
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41 i següents del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació
del servei d’escoles bressol en els centres d’educació infantil de primer cicle de titularitat municipal i que és regirà per la
present Ordenança.
Els serveis que oferiran els centres seran:
a)
b)
c)
d)
e)

Atenció, cura i vigilància adreçats a nens i nenes en la primera etapa de l’educació infantil
Menjador escolar
Educació maternal
Espai nadó
Espai familiar

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els pares, el tutor o la persona, natural o jurídica, que té al seu càrrec al
menor a qui s’ha concedit l’ingrés i permanència en el centre, o el sol·licitant del servei si aquells resulten insolvents.
Article 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 cadascun dels diferents serveis o activitats, i no podrà ser objecte de prorrateig excepte en el cas del servei
de menjador que es liquidarà a raó de la seva utilització efectiva.

2.

Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex.

3.

Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà
d’acord amb la normativa que el regula.

1.

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment de la formalització de la
matrícula i finalitza quan es comuniqui la baixa, mitjançant comunicació expressa que haurà de presentar-se a
l’Institut Municipal d’Educació abans del dia 15 del mes anterior al que hagi de tenir efecte aquesta baixa.

2.

La primera quota es liquidarà en el moment de la formalització de la matrícula, i les quotes successives per
períodes mensuals. El seu pagament haurà de realitzar-se durant els primers cinc dies de cada mes.

3.

El pagament del preu públic podrà realitzar-se en efectiu a l’Institut Municipal d’Educació o mitjançant domiciliació
en un compte obert a qualsevol entitat financera.

4.

La comunicació de baixa del centre en el transcurs del mes no donarà dret a la devolució total ni parcial de la quota
de serveis d’atenció.

5.

L’incompliment de l’obligació de pagament pels serveis prestats pel centre determinarà l’aplicació de les mesures
previstes al Reglament del servei.
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Article 5. Normes de gestió
1.

La liquidació i cobrament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es durà a terme per l’Institut Municipal
d’Educació, encarregat de la gestió del servei. L’òrgan competent de l’Institut fixarà anualment el preu a exigir en
els casos que la tarifa continguda a l’annex d’aquesta Ordenança prevegi un import màxim, en funció del cost dels
serveis.

2.

El servei de menjador es liquidarà mensualment i per avançat, conjuntament amb el servei d’escola bressol
pròpiament dit, per l’import corresponent al nombre de dies laborables del mes de que es tracti. Només es deduirà
l’import dels menjars no gaudits en el supòsit de que aquesta circumstància es comuniqui a la direcció del centre
amb una antelació mínima de 2 dies.

3.

Els deutes per aquest preu públic seran exigits pel procediment administratiu de constrenyiment. Amb aquesta
finalitat, l’Institut Municipal d’Educació expedirà certificacions de les liquidacions no satisfetes dins del període
voluntari. La recaptació en via de constrenyiment es durà a terme pels serveis recaptatoris de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès.

4.

L’Institut Municipal d’Educació en cap cas podrà eximir total o parcialment del pagament d’aquest preu públic.

5.

En els supòsits de que alguna de les persones obligades al pagament del preu públic sigui beneficiària d’una
subvenció o ajut econòmic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a aquest concepte, s’instrumentaran els
mecanismes necessaris per a procedir a la seva compensació, total o parcial segons els casos, per via
administrativa.

Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants.
Disposició addicional
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 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 setembre de 2009 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
EUR
160,60
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Concepte
1. Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general
Import mensual
2. Servei d’acollida
2.1. Import mensual
2.2. Import diari
3. Servei de menjador
Per cada menjar servit esporàdic. Import màxim
Per cada menjar servit fix. Import màxim
4. Servei de berenar
Per cada berenar servit. Import màxim

35,00
3,50
6,10
6,10
1,07
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Ordenança de Preus Públics núm. 3.8
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació
dels serveis de l'Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis o les
activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 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.

3.

Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord
amb la normativa que el regula.

1.

L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment de formalitzar la
inscripció al curs de que es tracti i finalitza quan l’alumne/a, si és major d’edat, o el pare/mare, tutor/a de l’alumne/a,
si és menor d’edat, ho comuniqui al centre mitjançant el full de baixa del centre, abans del dia 15 del mes anterior al
que desitgi causar la baixa.

2.

El pagament d'aquest preu públic corresponent a la matricula s’efectuarà en el moment de fer-se la inscripció als
cursos o les matèries a què es refereix aquesta ordenança, i el pagament del preu públic corresponent a la quota
mensual dels serveis s’efectuarà entre els dies 5 i 10 de cada mes natural.

3.

La forma de pagament d’assistència a cursets, tallers i seminaris serà en el moment de la seva inscripció o bé la
que en cada cas determini la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès en funció de la
durada i característiques de l’activitat.

4.

La forma de pagament dels concerts musicals que ofereixi l’escola de música per encàrrec d’altres entitats diferents
de l’Ajuntament serà la que determini la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès en cada
cas.

5.

La forma de pagament de la cessió d’ús dels instruments de l’Escola Municipal de Música als seus alumnes, serà
mitjançant una quota mensual que s’efectuarà entre el 5 i 10 de cada mes natural.

Article 5. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants.
Article 6. Bonificacions
Podran beneficiar-se de la bonificació del 50 % dels imports els alumnes que reuneixen les següents condicions:
a)

Que la suma de tots els ingressos dels subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell, no superin la xifra
resultant de multiplicar 1,5 vegades l’IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) vigent en el moment
d’acordar-se la concessió de la bonificació, per coeficient que fixa l’escala següent:
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Nombre de persones (inclòs l’interessat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b)

Coeficient
1,00
1,00
1,00
1,10
1,25
1,40
1,50
1,55
1,60
1,65

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà de fortuna.

Per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-lo prèviament a l’Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès, abans de l’últim dia del mes de juny de cada any, acreditant les circumstàncies que
possibiliten l’aplicació de la bonificació.
Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva presentació en el Registre de
l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès sense que recaigui resolució expressa.
La resolució de les sol·licituds d’aplicació de la bonificació correspondrà al Consell d’Administració de l’Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès i només serà vàlida per a l’exercici en que es sol·liciti, havent de renovar-se anualment.
Disposició addicional
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà
a aplicar-se a partir del 17 d’agost de 2009 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
EUR
62,25
80,60
62,25
62,25
37,25
65,35
29,75
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Concepte
1. Matrícula, import anual:
1.1. Residents a Mollet. Preu màxim
1.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
1.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
1.4. Mateixa família, residents a Mollet . Preu màxim
2. Sensibilització, import mensual
Per hora setmanal de classe
2.1. Residents a Mollet. Preu màxim
2.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
2.3. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim
3. Llenguatge musical i cant coral, import mensual
Per hora setmanal de classe:
3.1. Residents a Mollet. Preu màxim
3.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
3.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
3.4. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim

24,60
38,40
19,75
19,75
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Concepte
4.Instrument individual, import mensual
Per hora setmanal de classe
4.1. Residents a Mollet. Preu màxim
4.2. Residents fora de Mollet. Preu màxim
4.3. Grup de vent i banda de joves músics. Preu màxim
4.4. Mateixa família, residents a Mollet. Preu màxim
5. Assistència a formacions instrumentals exclusivament, import anual
5.1. Residents a Mollet
5.2. Residents fora de Mollet
5.3. Grup de vent i banda de joves músics
5.4. Mateixa família residents a Mollet
6. Assistència a cursets, tallers i seminaris
Preu per hora
7. Concerts musicals
Preu per concerts
8. Cessió d’ús d’instruments musicals
Preu mensual

EUR
84,65
152,55
69,70
69,70
62,25
81,50
62,25
62,25
23,55
2.621,45
18,50

Normes d’aplicació de les tarifes:
1.

Els alumnes que assisteixin a classes de llenguatge musical i instrument gaudiran d’un 20% de descompte del preu
total.

2.

Els alumnes que assisteixin només a formacions instrumentals hauran de pagar únicament la quota anual dins el
màxim establert.

3.

Els lliuraments de fotocòpies o manuals, soltes o enquadernades, es cobraran al preu de cost per l’Escola.

4.

L’organització de cursets, tallers, seminaris i concerts per encàrrec d’altres entitats, així com la cessió d’ús dels
instruments de l’Escola Municipal de Música es determinaran per la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació
de Mollet del Vallès, així com el preu públic corresponent dins del màxim establert.

5.

Les quotes corresponents als apartats de l’1 al 5 de les tarifes seran aprovades pel Consell d’Administració dins els
màxims establerts.

6.

El professorat de l’escola que vulgui rebre classes d’instrument gaudirà d’una reducció del 30 % de la quota
mensual.

Contra aquesta aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
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Mollet del Vallès, 14 de setembre de 2010
El regidor delegat d’Economia, Josep Maria Garzon Llavina

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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