ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal núm. 5.0
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

I.- Naturalesa i fonament.
Article 1r.
D’acord amb allò que disposa l’article 117, en relació als articles 41 a 47 del RDL 2/2004, 5 de març
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals aquest l’Ajuntament estableix
els preus públics per la prestació dels serveis públics o la realització d’activitats de la seva
competència que es regirar per les disposicions i d’aquesta Ordenança.
Article 2n.
Tindran la consideració de preus públics, les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de la competència municipal, sempre
que l’Administració Municipal sigui perceptora de la contraprestació, i, a més, hi concorrin les dues
circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció
voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció
per part dels administrats:
 Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
 Quan els béns, serveis o activitats requerides siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del
sector públic conforme a la normativa vigent.
Article 3r.
No es podran exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a) Abastament d’aigua en fonts públiques.
b) Enllumenat de les vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció Civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

II.- Obligats al pagament
Article 4t.
Estan solidàriament obligats al pagament, els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals
s’hagin de satisfer, encara que no hagin sol·licitat la corresponent prestació.

III.- Naixement de l’obligació.
Article 5e.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de
l’activitat que origina l’obligació de pagar el preu públic.
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Article 6e.
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus
públics.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic el servei públic
o l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del
dipòsit previ.
Es consideraran com a causes no imputables a l'interessat les baixes per malaltia o els canvis de
domicili fora del població de Navarcles.

IV.- Gestió
Article 7e
Les persones o entitats interessades en què se’ls presti algun dels serveis o que es realitzi alguna de
les activitats a què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant l’Administració
Municipal la sol·licitud corresponent.
Article 8e
Les tarifes dels preus públics tenen caràcter irreductible per cadascun dels períodes que
s’especifiquen a l’annex de les tarifes d’aquesta ordenança.
Article 9e
1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació en els casos següents:
a) Quan es tracti de colònies organitzades per l’Ajuntament.
b) Quan es tracti de cursos organitzats per l’ Ajuntament
Aquests casos els interessats presentaran la corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés,
en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del servei o realització de
l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, en qualsevol cas, abans del seu inici.
2. En els altres casos es realitzarà en el moment de la sol·licitud o de la recepció del servei.
3. El pagament del preu públic també es podrà realitzar mitjançant la utilització d’efectes timbrats,
quan així ho disposi l’Ajuntament.
4. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la recaptació municipal o a les
entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos a què fan
referència els apartats 2 i 3 en què es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o recepció.
Article 10e
1. L’Administració Municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament dels preus
públics les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per determinar les dades o
elements referents als serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
2. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import del preu públic partint de les
dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que
correspongui.
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Article 11e
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui d’acord amb l’article 9
d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de
demora aplicant el tipus d’interès legal.
Article 12e
Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els procediments
previstos a la Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació i les altres disposicions
legals reguladores de la matèria.
Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora dels
terminis establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, s’exigiran amb els
recàrrecs i interessos previstos a l’article 27.2 de la Llei General Tributària.
L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de preus públics
acreditats, es considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord amb el que preveu l’article 87
de la Llei General Tributària.
Article 13e
L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades 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 públics i interessos de
demora acreditats, de conformitat amb els articles 11 i 12 d’aquesta Ordenança.
Article 14e
Es delega a la Junta Govern Local la facultat d’establir i modificar les tarifes dels preus públics, tal i
com determina l’article 47.1 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 15e
L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els errors
materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de l’annex d’aquesta
Ordenança.
Disposició Final
Aquesta Ordenança i l’Annex de les tarifes començarà a regir a partir de la publicació en el BOPB de
data 23 de Febrer de 2018, continuarà en vigor mentre no se’ acordi la modificació o derogació.
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ANNEXES
Tarifa 1.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE FAX I FOTOCOPIADORA
Servei de fotocòpies

Entitat

Particulars

Color

Fotocòpies DIN A4

0,07 €

0,14 €

0,21 €

Fotocòpies DIN A3

0,14 €

0,28 €

0,35 €

Fotocòpies DNI

0,30 €

Servei de Fax
Nacional (trucada)

2,05 € / full

Internacional (trucada)

4,35 € / full

Servei d’Internet
Connexió a Internet

0,88 €/hora

Tarifa 2.- PREU PÚBLIC PER SORTIDES DE L’ESCOLA BRESSOL TINET
preu/euros
27,00

Tarifa 3.- PREU PÚBLIC PER L’ÚS UTILITZACIÓ EXPLOTACIÓ, I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI
DEL LLAC PER A ACTIVITATS RECREATIVES, ESPORTIVES I LÚDIQUES
Tarifes individuals (I.V.A. no inclós)
Epígraf primer.- Preus per paquets
- Dues hores 3 activitats de 40’ al matí o tarda

8,27 €

- Tres hores 4 activitats de 45’ minuts al mati, tarda o jornada

11,85 €

- Quatre hores 6 activitats de 40’ al jornada sencera

15,40 €

Temporada alta del 13 de maig al 26 de juliol

1,05 €

Epígraf segon.- Preus Lloguers
- Canoes 1 hora (màxim 4 adults)

14,25 €

- KAYAKS 1 hora (individual)

7,11 €

- Tir amb arc 1 hora (màxim 3 participants)

7,11 €

- Bicicletes 1 hora (individual)

4,74 €

Temporada alta del 13 del maig al 26 de juliol

1,05 €

Epígraf tercer.- Jornades Recreatives
Per persona inscrita

25,40 €

ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Tarifa 4.- SERVEI DE REPARTIMENT DE REGALS PER A LA FESTA DE REIS
Per a un nen
A partir del segon nen

3,00 euros
2,00 euros

Tarifa 5.- PREU PÚBLICA PEL CURSOS I/O TALLERS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT
- Curs/Taller de duració màxima 1 mes
Hores de durada

Preu per persona

2 hores

10,00 euros

4 hores

18,00 euros

6 hores

25,00 euros

8 hores

32,00 euros

- Curs/Taller entre 2 i 3 mesos de durada
Hores de durada

Preu per persona

1 hora setmanal

25,00 euros mensuals

2 hores setmanals

32,00 euros mensuals

3 hores setmanals

38,00 euros mensuals

- Curs/Taller de durada anual:
Hores de durada

Preu per persona

1 hora setmanal

15,00 euros mensuals

2 hores setmanals

22,00 euros mensuals

- Cursos socials de durada anual (informàtica, català per adults, gimnàstica gent gran i
altres de caràcter social)
Preu per persona
40 euros quadrimestrals

- Curs de castellà i català per gent gran
Preu per persona
15,00 euros quadrimestrals
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Tarifa 6.- PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DE LA ZONA ESPORTIVA DE LES
PISCINES MUNICIPALS.
Epígraf primer.- Quotes Piscina

PREUS ESTIU - PISCINES NAVARCLES

QUOTA

TEMPORADA

DIÀRIA

MENSUAL

Laborable
Gratuït

Menors de 5 anys

Festiu

Gratuït

Infantil (5-14 anys)

35,00

20,00

3,50

4,00

Joves (14 a 25 anys)

42,00

24,00

4,00

5,00

Adults (25 a 64 anys)

52,00

30,00

5,00

5,50

Sèniors (+ 65 anys).

42,00

25,00

5,00

5,50

TEMPORADA

MENSUAL

Parella adult individual

42,00

25,00

A partir 3er membre unitat familiar

32,00

20,00

ALTRES QUOTES

1 adult + 1 fill (fins a 18 anys)

11,50

2 adult + 1 fill (fins a 18 anys)

13,00

2 adults + 2 fills (fins a 18 anys)

15,00

Bonificacions:
Gaudiran d'una bonificació del 20% en la tarifa les persones que tenen reconegut un 33% o superior
de grau (expedit per la Generalitat).
Bonificació del 100% pels acompanyants de les persones amb barem de tercera persona o amb
mobilitat certificada.
Cal que s’acrediti documentalment aquesta situació
Aquests descomptes no són acumulables amb altres.
Epígraf segon.- Activitats aquàtiques
QUOTA/ ACTIVITATS

Nadons

17,00

NO
ABONAT/DA
PREU
5
SETMANES
85,00

ABONAT/DA ABONAT/DA
PREU
5
SETMANES
47,00

PREU
Setmanal

Familiarització

62,00

22,00

110,00

Iniciació

62,00

22,00

110,00

Perfeccionament

62,00

22,00

110,00

Manteniment

62,00

22,00

110,00

Adults

62,00

22,00

110,00
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Natació individual (45')

12,00 €/sessió

Grup (mínim 4nens/nenes) (45')

15,00 €/sessió

aiguagim/aiguadance (+12 anys)

37,00

22,00

110,00

Els cursos es faran amb un mínim d’inscrits
Preu per Carnet de plàstic nou : 2€
Epígraf tercer.- Pistes de tennis i pàdel.

LLOGUERS
TENNIS I
PÀDEL

MATINS
Dilluns a divendres
9:00-13:00

MIGDIES
Dilluns a divendres
13:00-17:00

TARDES
Dilluns a divendres
18:00-23:00

3,00 €/persona

4,00 €/persona

5,00 €/persona

CAPS DE
SETMANA I
FESTIUS
Tot el dia
4,00 €/persona

INDIVIDUAL
(personal)

Parella
(2 membres
familiars)

Familiar
(4 membres)

A partir del 5è
membre

25,00 €/mes

45,00 €/mes

70,00 €/mes

10,00 €/mes per
cada membre de
més

ABONAMENTS
TENNIS I
PÀDEL

Aquestes tarifes no inclouen la llum.
Descompte de una mensualitat per aquells abonats que paguin l’any per avançat.

1 Dia/setmana

2/dies
setmanals

Observacions

Núm. alumnes

BABY-TENNIS

20,00 €/mes

35,00 €/mes

60 min/sessió

de 8 a 10

MINI-TENNIS

25,00 €/mes

45,00 €/mes

60 min/sessió

de 6 a 10

INICIACIÓ 1

25,00 €/mes

45,00 €/mes

60 min/sessió

de 6 a 8

INICIACIÓ 2

25,00 €/mes

45,00 €/mes

60 min/sessió

de 6 a 8

JOVES

30,00 €/mes

50,00 €/mes

60 min/sessió

de 4 a 8

PERFECCIONAMENT

35,00 €/mes

60,00 €/mes

90 min/sessió

de 4 a 6

GRUP ADULTS

30,00 €/mes

50,00 €/mes

60 min/sessió

4

1 dia/setmana

2 dies
setmanals

Observacions

Núm. alumnes

INICIACIÓ 1

30,00 €/mes

50,00 €/mes

60 min/sessió

de 4 a 8

INICIACIÓ 2

30,00 €/mes

60 min/sessió

de 4 a 8

INICIACIÓ 3

30,00 €/mes

60 min/sessió

de 4 a 6

JOVES

35,00 €/mes

60 min/sessió

de 4 a 6

G. ADULTS

35,00 €/mes

60 min/sessió

4

Observacions

Núm. alumnes

ESCOLA DE TENNIS

ESCOLA DE PÀDEL

C. PARTICULARS

Abonat

No abonat
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TENNIS

15,00 €/sessió

20,00 €/sessió

60 minuts

1

TENNIS

25,00 €/sessió

30,00 €/sessió

60 minuts

2

PÀDEL

15,00 €/sessió

20,00 €/sessió

45 minuts

1

PÀDEL

25,00 €/sessió

30,00 €/sessió

60 minuts

2

Llum no inclosa.
Llicència federativa no inclosa.
Els abonaments tenen una matrícula de 20,00 € en concepte de gestió.
Els abonats tenen un descompte de 5,00 € en la quota mensual de l’escola.
ALTRES SERVEIS

ABONATS

NO ABONATS

Lloguer raqueta

0,00 €

2,00 €

Lloguer pala

0,00 €

2,00 €

Lloguer pilotes

0,00 €

2,00 €

Llum

2,00 €

2,00 €

Totes aquelles persones en situació d’atur (aportant la documentació pertinent) gaudiran d’un preu
especial del 50% de descompte en el lloguer de les pistes (tennis i pàdel) de dilluns a divendres
laborables, de 9:00h a 13:00h (excloent mesos de juliol i agost i sempre subjecte a disponibilitat).

Epígraf quart- Estades esportives o casal d’estiu i casal d’estiu de setembre

Escollint…

Una
22 i 23 Juny setmana
Gratuït si
s'apunten +
3 setmanes

Preu/setmana
Total

PREU CASAL JUNY- JULIOL
Dues
Tres
Quatre
setmanes
setmanes
Setmanes

59,00

51,00

49,00

43,00

41,00

59,00

102,00

147,00

174,00

205,00

PREU CASAL SETEMBRE

Escollint…

Cinc
setmanes

Una
setmana

Dues setmanes

Preu/setmana

43,00

37,50

Total

43,00

70,00

ALTRES PREUS
Descripció

Preu

2n i 3r germà
5% descompte
Les inscripcions posteriors al 12 de Juny (Set
Juny i Juliol)
Càrrec de 5 euros
Les inscripcions posteriors al 29 de Juliol (Set
de setembre)
Càrrec de 5 euros
Servei despertador: 8.00h a 9.00h

Gratuït

Servei Carmanyola: 13.15h a 15.00h

10 euros/setmana

Servei de recollida: 13.15h a 13.45h

7 euros/setmana

Vetllada nocturna: 29 de Juny i 6 de juliol

Gratuït
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Tarifa 7.- CONCERTS, ESPECTACLES I ALTRES ACTES.
7.1.- CONCERTS
a)
Espectacle Karaoke animació

Tarifes
Entrada

b)

Euros
12,00

Altres actes
Tarifes
Entrada tipus 1
Entrada tipus 2
Entrada tipus 3
Entrada tipus 4
Entrada tipus 5
Entrada tipus 6

Euros
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

7.2.- ESPECTACLE KARAOKE ANIMACIÓ
Entrada 12,00 euros

Tarifa 8.- VENDA DE PRODUCTES TURÍSTICS DE LA ZONA
ARTICLE
Samarretes
Imans
Caixes petites
Caixes grans
Didals

PREU/UNITARI
8,00 €
1,00 €
17,00 €
20,00 €
1,30 €

