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EDICTE

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article i 178 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, es fa públic que l’Ajuntament de Montmeló en sessió de plenària de data 27 d’abril de 2021, aprovà definitivament
la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2021,

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer. - Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2021 i següents les Ordenances Fiscals 11 i 27:

Ordenança Fiscal núm. 11

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

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), i 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 dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com 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 Montmeló 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, 84 bis 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 dels espectacles públics i les activitats
recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a
aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels ciutadans i les empreses.
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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.
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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 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.

Article 5.- Beneficis fiscals

1. Estaran exempts de pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se la llicència:

a) Els trasllats de forma provisional de les activitats existents, en uns locals determinats, o uns altres, a la fi d’adequar o
millorar aquells i, sense procedir al canvi d’activitat.

b) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals, sempre que aquestes es trobin
proveïts de la llicència corresponent.

c) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, esfondraments, incendis, inundacions i els que es verifiquin en compliment
d’ordres i disposicions oficials.
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L’exempció afectarà el local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé un nou local que substitueixi aquell quan el titular no
hagi rebut cap indemnització per l’abonament del local primitiu.
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Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de la reobertura tingui la mateixa superfície que el
primitiu o que no l’excedeixi del 10% i que s’hi exerceixi la mateixa activitat.

d) Els canvis de titularitat produïts entre cònjuges, parelles de fet legalment reconegudes, i entre ascendents i descendents.

e) Els canvis en la denominació social de les persones jurídiques motivats o no pel canvi en la seva naturalesa jurídica, sempre
i quan l'esmentat canvi no comporti modificació o ampliació de l’activitat originària.

f) Les constitucions de societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions en què el titular de la llicència municipal
continuï com a soci, comuner u associat de la persona jurídica que va continuar el desenvolupament de l’activitat. També la
dissolució de les persones jurídiques esmentades en què un dels seus integrants – socis, partícips, comuners u associats,
passin a ser els titulars de l’activitat.

g) Els canvis de titularitat que es produeixin a favor de les comunitats de propietaris de pàrkings, per part dels constructors o
promotors dels edificis on es troben ubicats.

2. Es concedirà una bonificació de la quota tributària regulada a l’article 6 del 90%, llevat de les activitats específiques amb
incidència ambiental (del punt 25 al 33) a:

a) Les noves activitats o comerços que s'estableixin per primera vegada a aquest municipi que hagin iniciat l'exercici de la
seva activitat en territori espanyol en un període no superior a 6 mesos.

b) Per acollir-se a aquesta bonificació, el subjectes passius hauran d’acreditar no haver aplicat un expedient de regulació
d’ocupació en els dos anys anteriors a la sol·licitud ni en els anys en que es produeixi la bonificació.

3. Es concedirà una bonificació de la quota tributària regulat a l’article 6 del 90% quan es traslladi una activitat existent en un
local determinat, a un altre, de forma definitiva i sense que es produeixi canvi d’activitat.
4. Pels canvis de titularitat i traspassos en general entre diferents titulars, es concedirà una bonificació del 90% de la tarifa
d’obertura que li correspondria si es tractés d’un cas de primera instal·lació d’una activitat.
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5. Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pels contribuents en el moment de demanar la corresponent llicència,
manifestant que reuneixen tots els requisits per a les mateixes.

Validador: http://firmadoc.montmelo.cat:9091 El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

6. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, tret de les anteriors

Article 6.- Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

Epígraf primer. Activitats en general

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.
2. a) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats (annex II LPCAA)
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m², o de llur modificació
substancial.
2. b) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats (annex II LPCAA)
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície, a partir de 500 m² de superfície, o de llur
modificació substancial (€/m²)

149,67 €

1.754,81 €

3,51 €

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

149,67 €

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

851,60 €

4. b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb
incidència ambiental (annex III LPCAA), exercides en locals tancats o recintes, de més de 500 m² de
superfície, o de llur modificació substancial (€/m²)

2,84 €

5. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació
substancial per dur a terme activitats recreatives musicals i de restauració en locals o recintes
tancats amb una superfície construïda superior a 500 m² o amb aforament autoritzat superior a
500 persones

944,50 €

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació
substancial per dur a terme espectacles públics en locals o recintes tancats amb aforament
autoritzat superior a 150 persones, excepte cinemes

944,50 €

7. Comunicació d’obertura d’establiments d’espectacles i activitats recreatives musicals i de
restauració.

851,60 €

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Anunci: Edicte aprovació definitiva
modificació OOFF 11 i 27
SIGNATURES

ALTRES DADES

Validador: http://firmadoc.montmelo.cat:9091 El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Codi per a validació: OBDHO-BRJB9-M47V2
Data d'emissió: 28 de _2 juny de _2 2021 a les 13:25:04
Pàgina 5 de _2 23

ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- Alcalde de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 23/06/2021 13:43

APROVAT
23/06/2021 13:43

8. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.

149,67 €

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

221,93 €

10.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un
establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de
facilitació de l’activitat econòmica, fins a 250 m2.

670,96 €

10.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un
establiment amb projecte tècnic i certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de
facilitació de l’activitat econòmica, a partir de 250 m2.
2,68 €

11.a) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un
establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat
econòmica, fins a 120 m2.
11.b) Tramitació del procediment de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un
establiment amb certificat tècnic de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat
econòmica, a partir de 120 m2.
12. Tramitació del procediment de revisió del control periòdic efectuat per una EAC d’una activitat
amb llicència ambiental municipal

309,67 €

2,58 €

149,67 €

13. Tramitació del procediment de control inicial d’establiments no permanents desmuntables.

221,93 €

14. 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)

574,34 €

15. Tramitació de procediment de llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables

944,50 €

16. 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)

944,50 €

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

1.754,81 €

18. a) 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, fins a 300 m2

851,60 €

18. b) 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, a partir de 300 m2 (€/m2)

2,84 €

19. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d'activitats amb incidència
Ambiental

0,00 €

20. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions,
es cobrarà el 50% de l’import de la llicència o permís

50%

21. Procediment de modificació, derivat de canvis substancials de les activitats i instal·lacions, es
cobrarà el 100% de l’import de la llicència o permís.

100%
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22. Per cada procediment d’inspecció addicional que es realitzi a fi de verificar el compliment de la
normativa

294,19 €

23. Acta de mesuraments d'emissions ambientals d’activitats, a partir de la segona petició si és
denunciant i no s’incompleixen límits, i a partir de la primera si és a petició del titular i no
s’incompleixen límits.

350,96 €

24. Tramitació de la documentació en matèria d’incendis d’activitats sotmeses al control preventiu
de l’Administració de la Generalitat

443,86 €

Activitats específiques amb incidència ambiental
25. Estacions de servei

4.897,50 €

26. Estacions de servei amb activitats annexes

8.769,73 €

27. Hotels i residències fins a 20 habitacions

4.379,23 €

28. Hotels i residències de més de 20 habitacions

8.758,48 €

29. Aparcaments (públics i/o privats) fins a 500 m2 de superfície útil

676,12 €

30. Aparcaments (públics i/o privats) de 501 a 2.500 m2 de superfície útil

4.384,86 €

31. Aparcaments (públics i/o privats de més de 2.500 m2 de superfície útil

8.752,95 €

32. Llicència d’aparcament no permanent desmuntable com a activitat associada a un espectacle o
esdeveniment de gran envergadura, per a la instal·lació d’aparcaments de vehicles en terrenys
particulars vinculats a espectacles

1.701,13 €

32. Sales de joc, atzar, apostes, salons recreatius, bingos i casinos quan aquestes no siguin de
titularitat pública

8.900,00 €

Epígraf segon. Activitats realitzades en el Circuit de Catalunya

Carpes destinades a la restauració i publicitat situades sobre l’edifici de boxes.
43,35 €
Per metre lineal.
Galeries esglaonades construïdes provisionalment per a situar el públic, € per seient

0,09 €

Carpes, casetes i punt de venda en general. Per unitat
- Fins a 50 m2
- Superior a 50 m2, per metre quadrat
Bars o similars, magatzem, productes de restauració per unitat i ocupació de l’activitat:

221,93 €
4,44 €
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103,22 €
5,16 €

Carpes destinades a restauració, cuines, càtering, etc.
- Fins a 150 m2
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- Superior a 150 m2, per metre quadrat
- Punts de venda de gelats i begudes

877,40 €
5,85 €
87,74 €

Accions publicitàries, promocionals, estands comercials i similars. Per unitat:
- Fins a 20 m2

87,74 €

- Entre 21 i 50 m2

170,32 €

- Entre 51 i 100 m2

283,87 €

- Entre 101 i 300 m2

464,51 €

- Superior a 300 m2, per m2

2,06 €

Activitats lúdiques, espectacles i atraccions. Per unitat:
- Casetes de tir, tir al pot, dards, gelateries, castanyeres, caramels, cotó de sucre, fruits secs,
joguines, degustació de vi i tot altre tipus de venda ambulant

87,74 €

- Cavallets, cadires voladores, inflables, laberints, llits elàstics i similars

170,32 €

- Gronxadors, aparells voladors, cotxes de xoc, Scalextric, kàrting, etc.

170,32 €

- Espectacles pirotècnics

216,77 €

- Globus

237,42 €

- Escenari

227,09 €

- Heliport

469,67 €

- Per a la zona pàdoc del circuit de velocitat

3.189,62 €

Acampada a propòsit dels Grans Premis de F1, Moto GP i altres esdeveniments:

* Preus per venda anticipada / 3 nits
- Persona

26,50 €

- Tenda

22,50 €

- Aparcament moto

20,00 €
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- Aparcament cotxe

31,00 €

- Furgoneta/similar

56,50 €

- Autocaravanes

67,00 €
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* Preus per 2 nits
- Persona

32,50 €

- Tenda

28,00 €

- Aparcament moto

25,50 €

- Aparcament cotxe

35,50 €

- Furgoneta/similar

61,00 €

- Autocaravanes

71,00 €

* Preus per 1 nit
- Persona

22,50 €

- Tenda

17,00 €

- Aparcament moto

15,00 €

- Aparcament cotxe

25,50 €

- Furgoneta/similar

51,00 €

- Autocaravanes

61,00 €

Epígraf tercer. Canvis de titularitat i traspassos

Canvi de nom de la persona jurídica titular

152,37 €

Epígraf quart. Desistiment i renúncia

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.
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Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 40,00 per cent
de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 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 íntegrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
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Epígraf cinquè. Llicències provisionals
Les llicències provisionals d'obertura que s'atorguin com a conseqüència d'un trasllat provisional de l'activitat d'un
local a un altre per motiu d'obres provisionals satisfaran una tarifa equivalent al 25 per cent de l'import que li
correspondria si es tractes d'una llicència definitiva.
Epígraf sisè. Denegació inicial
En cas de denegació inicial de la llicència sol·licitada, s’acreditarà una tarifa mínima de 92,00 euros.
Epígraf setè. Caducitat
Les llicències a les quals fa referència la present ordenança caducaran:

Als sis mesos d’haver-se obtingut, si en aquest termini l'establiment no ha estat obert al públic, sempre que no hi hagi una
justificació acreditada davant l’Ajuntament.

Si després d’haver-se iniciat l’activitat, l’establiment romangués tancat mes de sis mesos consecutius, sempre
que no hi hagi una justificació acreditada davant l’Ajuntament. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment
amb anterioritat a la concessió de la llicència, o bé se li hagi denegat, les quotes que s’hauran de liquidar seran
el 30 per cent de les que es fixen en els diferents apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués
iniciat efectivament.

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.

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.
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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.
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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 què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27 d’abril de 2021, entrarà en
vigor el dia següent de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESPORTS I JOVENTUT

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) i v) 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, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis d’ensenyament, esports i joventut en instal·lacions municipals, que es
regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n.- Fet imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’ensenyament, esports i joventut en instal·lacions municipals.
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Article 3r.- Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn
de la prestació de serveis o la realització d’activitats esmentades a l’article anterior.
Article 4t.- Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 37 i 39 de l’Ordenança
General.
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 5è.- Tarifes

1. Escola Esportiva

1.1.- Drets de matriculació (inclou cobertura sanitària obligatòria)
1.1.1.- Nous inscrits
1.1.2.- Renovació matrícula

34,00 €
9,00 €

1.2.- Quota mensual

22,90 €

1.3.- Casal de juny

27,00 €

1.3.1.- Casal de juny (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA)

20,50 €

1.3.2.- Taller divendres

5,50 €/dia

1.3.3.- Taller divendres (inscrits Escola Esportiva i socis AMPA)

3,10 €/dia

2. Casal d'estiu i Casal Jove

A) Activitats Casal d'estiu i Casal Jove

Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló

147,90 €
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220,32€
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Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló

184,00 €

- No residents a Montmeló

274,00 €

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló

220,00 €

- No residents a Montmeló

320,00€

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló

51,00 €

- No residents a Montmeló

75,23 €

B) Acollida 1 de 7:45h a 9h

Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló

68,85 €

- No residents a Montmeló

99,45 €

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

85,50 €
123,50 €

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló

100,00 €

- No residents a Montmeló

150,00 €

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
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- Residents a Montmeló

24,23 €

- No residents a Montmeló

34,43 €
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Preu per dia
- Residents a Montmeló

5,10 €

- No residents a Montmeló

7,14 €

C) Acollida 2 de 8:15h a 9h

Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló

45,90 €

- No residents a Montmeló

76,50 €

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló

57,00 €

- No residents a Montmeló

95,00 €

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

63,00 €
113,00 €

Preu per setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló

15,30 €

- No residents a Montmeló

26,78 €

Preu per dia
- Residents a Montmeló

3,57 €

- No residents a Montmeló

5,61 €
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D) Menjador Casal d'estiu i Casal Jove
- Preu del Pack 1 (3 setmanes))

114,75 €

- Preu del Pack 2 (4 setmanes)

137,70 €

- Preu del Pack 3 (5 setmanes)

165,00€

- Preu per setmana (mínim 2 setmanes)

39,53 €

- Preu per dia

8,16 €

Horaris:
Casal d’Estiu: de 9 a 13h
Casal Jove: de 10 a 14h
Acollida:
Opció 1 de 7:45 a 09:00h
Opció 2 de 08:15 a 09:00h
Menjador: de 13 a 15h

D'acord amb l’esmentada ordenança, les persones que en puguin ser beneficiàries, podran sol·licitar una bonificació a la
taxa de la prestació d'aquest servei atenent als nivells de renda personal.

L'empresa o entitat adjudicatària serà l'encarregada de cobrar el servei directament als usuaris, d'acord amb els preus
públics assenyalats anteriorment.

S’aplicarà un descompte del 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i liquidades entre el
10/05/2021 i el 16/05/2021.
S’aplicarà el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions formalitzades i liquidades entre el 17/05/2021 i el 11/06/2021.
S’incrementarà un 5% sobre el preu indicat a l’ordenança, a les inscripcions realitzades a partir del 12/06/2021.

Bonificacions

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Anunci: Edicte aprovació definitiva
modificació OOFF 11 i 27
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: OBDHO-BRJB9-M47V2
Data d'emissió: 28 de _2 juny de _2 2021 a les 13:25:04
Pàgina 15 de _2 23

ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- Alcalde de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 23/06/2021 13:43

APROVAT
23/06/2021 13:43

Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa de la prestació d’aquest servei atenent el nivell de renda personal.

Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris:
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1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar

S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle familiar, aportant
empadronament de convivència.

Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i s’aplicarà la fórmula
següent:

Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar

(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul de l'IRPF.

1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI), resultant el percentatge de la bonificació
a aplicar.

Els percentatges d’aplicació són els següents:

Renda personal percentatge d’aplicació

≥ SMI

0%

X ≥ 75 %

SMI 25 %

X ≥ 50 %

SMI 50 %

X ≥ 25 %

SMI 75 %

X < 25 %

SMI 90 %

En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del resultat de la bonificació.
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En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe, determinants criteris sociofamiliars que podran
fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació.
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2.- Les sol·licituds de bonificacions es presentaran durant el període d'inscripció.

3.- Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent:

3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a consultar
totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als únics efectes de la tramitació d'aquesta
sol·licitud.

En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del certificat de la pensió, de la prestació
de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.

El document d’autorització contindrà el següent text:

“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona a
consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions tributàries , a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per a
aquest tràmit.”

No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments del capital mobiliari,
immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals.

Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin empadronats a Montmeló i no tinguin deutes amb
l’Ajuntament de Montmeló i/o amb qualsevol altra administració pública.

Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un certificat de
l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent.

3.Servei d'esports

A) Drets de matriculació:
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30,60 €

a.2) Persones inscrites el curs anterior

Exempts

a.3) Per interès promocional segons acord JGL

Exempts
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B) Quotes d’abonament mensuals
b.1) Abonament complet (Activitats dirigides + sala Fitnes) (*)

28,56 €

b.2) Abonament complet per a persones jubilades i pensionistes a partir de 55 anys

15,30 €

b.3) Abonament activitats dirigides (*)

21,42 €

b.4) Abonament activitats dirigides per a persones jubilades i pensionistes a partir de 55
anys

C) Preu per una classe d’activitat dirigida

10,71 €

5,10 €

D) Activitat física per a la 3a edat:
d.1) Quota anual

22,44 €

E) Sala de Fitnes
e.1) Matrícula d.1.1) Noves persones inscrites

30,60 €

e.1.2) Persones inscrites el curs anterior

Exempts

e.1.3) Per interès promocional segons acord JGL

Exempts

e.2) Abonament (*)

28,00€

e.3) Entrada puntual

5,10 €

(*) Podran gaudir de l'abonament individual de piscines totes les inscripcions realitzades abans del mes d'abril de cada any
a partir de 2018 i les persones empadronades a Montmeló. Els usuaris que no estiguin empadronats al municipi podran
gaudir d'un abonament B10 per la temporada d'estiu.
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4. Piscina
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A) Entrades individuals de dilluns a divendres no festius
a.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat

4,00 €

a.2) Usuaris majors de 13 anys

6,00 €

a.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho)

4,00 €

B) Entrades individuals de dissabtes, diumenges i festius
b.1) Usuaris entre 5 i 13 anys d'edat i menors de 5 que no acreditin l’edat
b.2) Usuaris majors de 13 anys
b.3) Usuaris de 65 anys o més (cal acreditar-ho)

6,50 €
10,00 €
6,50 €

C) Entrades nocturnes
c.1) Entrada puntual amb abonament de temporada activat
c.2) Entrada puntual

2,50 €
6,00 €

D) Exempcions de pagament
d.1) Menors de 5 anys que ho acreditin documentalment

Entrada lliure

d.2) Usuaris de 65 anys o més, amb abonament expedit per l’ajuntament

Entrada lliure

d.3) Persones desocupades que ho acreditin, tindran 50% de bonificació en entrades
individuals.

E) Abonaments de temporada
e.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys)

35,70 €

e.2) Individual adult (majors de 17 anys)

42,85 €

e.3) Familiar 2 persones

65,30 €

e.4) Familiar 3 persones

75,50 €

e.5) Familiar 4 persones

84,65 €

e.6) Familiar 5 persones

91,80 €

e.7) Familiar 6 persones

98,95 €
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e.8) Familiar 7 persones
e.9) Abonament adquirit de manera conjunta i inseparable amb la inscripció del Casal
d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló
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105,05 €

24,00 €

Validador: http://firmadoc.montmelo.cat:9091 El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

F) Abonaments de temporada dia i nit
f.1) Individual infantil/joves (fins a 17 anys)

38,20 €

f.2) Individual adult (majors de 17 anys)

45,35 €

f.3) Familiar 2 persones

70,30 €

f.4) Familiar 3 persones

83,00 €

f.5) Familiar 4 persones

94,65 €

f.6) Familiar 5 persones

104,30 €

f.7) Familiar 6 persones

113,95 €

f.8) Familiar 7 persones

122,55 €

f.9) Abonament adquirit de manera conjunta i inseparable amb la inscripció del Casal
d’Estiu i Casal Jove que organitza l’Ajuntament de Montmeló
26,50 €

Els abonaments s’expediran exclusivament a persones empadronades a Montmeló.
L’abonament familiar abasta membres de la mateixa unitat familiar i residents al mateix
domicili sense tenir en compte l’edat.

Els abonaments i les entrades podran gaudir d’una modificació de fins el 50% de l’import
dels mateixos, aplicada proporcionalment, atenent al nombre d’accessos al recinte degut a
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

G) Abonaments B10
g.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)

45,00 €

g.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B10 festius)

70,00 €

H) Abonaments B10 dia i nit
h.1) Targeta 10 banys laborables (B10 feiners)

51,00 €

h.2) Targeta 10 banys caps de setmana i festius (B10 festius)

76,00 €
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I) Grups
i.1) Entrada col·lectiva (20 o més usuaris)
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J) Emissió de duplicat de l'abonament de piscines (preu unitari)

K) Una sessió puntual d’ aquaeròbic/aquagym

2,10 €

2,05 €

3€/sessió

L) Cursets de natació
l.1) Inscripció curs de natació infantil 1 mes/ 16 sessions
l.1.1) Empadronats i/o escolaritzats a Montmeló
l.1.1.2) Descompte a partir del segons germà o germana
l.1.2) No empadronats ni escolaritzats a Montmeló

40,80 €
35,70 €
46,90 €

l.1.2.2) Descompte a partir del segon germà o germana no empadronats ni
escolaritzats a Montmeló
40,80 €
l.2) Inscripció curs de natació per discapacitats psíquics (8 sessions)

40,80 €

5. Pavelló poliesportiu

A) Per l'ús Pista longitudinal:
a.1) 1 1/2 hores diürn

53,00 €

a.2) 1 1/2 hores amb llum

69,00 €

a.3) 1 hora diürn

37,00 €

a.4) 1 hora amb llum

48,00 €

a.5) Fiança

100,00 €

B) Per l'ús Pista transversal
b.1) 1 1/2 hores diürn

42,50 €

b.2) 1 1/2 hores amb llum

48,00 €

b.3) 1 hora diürn

30,00 €
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b.4) 1 hora amb llum
b.5) Fiança

C) Lloguer lliga popular ( per partit cada equip)
c.1) Fiança
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34,00 €
100,00 €

15,00 €
100,00 €

D) Sala Miralls
d.1) 1 1/2 hores

20,00 €

d.2) 1 hora

15,00 €

d.3) Fiança

100,00 €

6. Camp de futbol

A) Per l'ús camp de futbol 11
a.1) 2 hores diürn

106,00 €

a.2) 2 hores amb llum

133,00 €

a.3) Fiança

100,00 €

B) Per l'ús Camp de futbol 7
b.1) 1 hora diürn

47,00 €

b.2) 1 hora amb llum

55,00 €

b.3) Fiança

100,00 €

7. Pista Pau Casals

A) Per l'ús de la Pista Pau Casals
a.1) 11/2 hores diürn

45,00 €

a.2) 1 1/2 hores amb llum

60,00 €

a.3) 1 hora diürn

30,00 €

a.4) 1 hora amb llum

40,00 €
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a.5) Fiança
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100,00 €
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Article 6è.- Acreditament i període impositiu

Pel que fa a les tarifes primera, Escola Esportiva i a la tarifa tercera, Gimnàstica d'aquesta Ordenança Fiscal:

A) En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà
a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

B) En el supòsit de serveis que s’estenen diversos mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació de servei o la
realització d’activitats en les instal·lacions municipals.

Els usuaris dels serveis que es descriuen a les tarifes primer i tercera de la present ordenança fiscal i que desitgin donar-se de
baixa dels mateixos, hauran de comunicar per escrit dita baixa, abans del dia 13 del mes anterior per tal que els hi sigui
anul·lada la mensualitat corresponent i, si s'escau, la matrícula.

Article 7è.- 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 final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 27 d'abril de 2021, entrarà en
vigor el dia següent de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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Contra l’aprovació de les esmentades Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

L’ Alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez

