Ordenança fiscal número 15
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES
PER PRESTACIONS DE SERVEIS.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 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
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per
prestacions de serveis, que es regiran per aquesta ordenança.

Article 2. Fet imposable
1. Tenen la consideració de taxes les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per:
La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret públic de
competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es
produeixi alguna de les circumstàncies següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o 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 requerits siguin imprescindibles per la vida privada o
social del sol.licitant.

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del
sector públic conforme a la normativa vigent.
Les taxes que es regulen en aquesta ordenança són les previstes als seus annexos.
No obstant això, tindrà la qualificació de taxa qualsevol altre servei o activitat, sempre que es donin
les circumstàncies assenyalades als apartats a i b d’aquest article.
2. No es poden exigir taxes per cap dels serveis o activitats següents:
a) Abastament d’aigua en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f)

Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
axí com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària:
Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les
entitats locals, pels quals cal satisfer les taxes, encara que no hagin demanat la corresponent llicència,
autorització o prestació, conforme a qualsevol dels supòsits previstos en l’article 20.4 de del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL),
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Tenen la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establertes per raó del servei o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants de
vivendes o locals, els propietaris dels esmentats immobles, podran repercutir en el seu cas, les
quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la normativa
sobre el sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes d’obres.
a)

En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de prevenció
de runes, construccions i enderrocaments, salvaments i, en general, de protecció de persones i
béns, incloint-se també el manteniment del servei, les entitats o societats asseguradores del risc.

Article 4. Beneficis fiscals
Les exempcions per aquesta taxa seran les contemplades en cada un dels seus annexos.

Article 5. Quota tributària
L’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir,
en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte,
del valor de la prestació rebuda.
Per a la determinació de l’esmentat import es prendrà en consideració els costos directes i indirectes,
inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per garantir
el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització de la
qual s’exigeix taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el faci efectiu. El
manteniment i desenvolupament raonable del
servei o activitat de què es tracti, es calcularà d’acord al pressupost i projecte aprovats per l’òrgan
competent.
Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
Els quadres de tarifes corresponent a les taxes que es regulen en aquesta ordenança s’adjunten als
annexos 1 al 7 i els seus corresponents epígrafs.

Article 6. Meritament i període impositiu
La taxa es meritarà quan:
1. Es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense
que se n’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el meritament periòdic d’aquesta, aquest tindrà lloc
l’1 de gener de cada any i el període impostiu compendrà l’any natural, llevat en els supòsits d’inici o
cessament de l’ús del servei o activitat, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat administrativa no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
4. El pagament de taxes per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els
límits de l’autorització, no comporten la legalització de les prestacions no autoritzades i és compatible
amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
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Article 7. Declaració i ingrés
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació i l’ingrés de la quota tributària s’efectuarà
simultàniament a la presentació d’aquesta.
2. Si es tracta d’una taxa de venciment periòdic, el pagament d’aquesta s’efectuarà en el període de
pagament voluntari fixat per l’ajuntament i publicat al Butlletí oficial de la província.
3. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes de les taxes en comptes oberts
en entitats de dipòsit. Per tal de fer-ho efectiu, hauran de dirigir-se a l’òrgan recaptatori amb dos mesos
d’antelació a l’inici del període de cobrament. En cas contrari, sortirà efecte a partir del següent període.
4. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa per temps indefinit fins que el propi
interessat no les anul·li, o bé que l’Entitat de dipòsit les rebutgi o la pròpia administració recaptatòria
disposi expressament la seva invalidesa per motius justificats.

Article 8. Notificacions per variació de les circumstàncies en la prestació del servei.
Quan per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat s’estigui exigint el pagament d’un
preu públic de caràcter periòdic, i per variació de les circumstàncies en que el servei es presta o
l’activitat es realitza s’hagi d’exigir el pagament d’una taxa, no serà necessari realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 124 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.
El que es disposa al paràgraf anterior serà d’aplicació també en el supòsit en el que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
l’esmentat increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que es disposa en la Llei general
tributària i la seva normativa de desenvolupament.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de desembre de 2007 entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Cada annex conté la seva data d’aprovació i d’entrada en vigor.
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ANNEX NÚM. 15.1, epígraf número1. TAXA PER SERVEIS: PISCINA COBERTA.
Les tarifes per al curs 2010/2011 seran les següents:
Concepte

Imports

1. Entrada diària individual
Adults

5,00

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

3,40

Aturats (*1)

3,40

Jubilats(*2)
2. Abonament temporada

3,00
125,50

Adults
Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

79,50

Aturats (*1)

79,50

Jubilats(*2)

54,50

Familiar (*3)

293,00

Abonament exempt (*4)
3. Abonament ½ temporada

0,00

Adults

75,50

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

58,50

Aturats (*1)

58,50

Jubilats(*2)

46,00

Familiar (*3)
4. Abonament anual: Estiu i Hivern

167,50

Adults

167,50

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

108,70

Aturats (*1)

108,70

Jubilats (*2)

66,90

Familiar (*3)

351,30

Abonament exempt (*4)

0,00

Les tarifes per al curs 2011/2012 i posteriors seran les següents:
: Concepte

Imports

1. Entrada diària individual
Adults

5,10 €

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

3,45 €

Aturats (*1)

3,45 €

Jubilats (*2)

3,05 €

2. Abonament temporada
Adults
Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

128,15 €
81,15 €
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Aturats (*1)

81,15 €

Jubilats (*2)

55,65 €

Familiar(*3)

299,15 €

Abonament exempt (*4)
3. Abonament 1/2 temporada

0,00 €

Adults

77,10 €

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

59,75 €

Aturats (*1)

59,75 €

Jubilats (*2)

46,95 €

Familiar(*3)

171,00 €

4. Abonament anual: Estiu i Hivern
Adults

171,00 €

Menors (de 4 a 16 anys inclosos)

111,00 €

Aturats (*1)

111,00 €

Jubilats (*2)

68,30 €

Familiar(*3)

358,70 €

Abonament exempt (*4)

0,00 €

(*1) Els aturats hauran de presentar el certificat que acrediti aquesta condició.
(*2) Els jubilats hauran de presentar el certificat que acrediti aquesta condició
(*3) Per obtenir l’abonament familiar s’ha de presentar un certificat de convivència o document
acreditatiu de ser familiar ascendent i/o descendent.
S’entendrà per família al efectes d’aplicació de l’abonament familiar previst en aquest epígraf,
qualsevol grup de persones que convisquin en el mateix domicili, sense que es puguin considerar
com a tals els establiments d’hostaleria, residències d’estudiants i similars.
(*4) Per obtenir l’abonament exempt, caldrà presentar un informe de serveis socials en què es
justifiqui la conveniència que dita persona realitzi activitat esportiva i que, per les seves dificultats de
caire socioeconòmic, no pugui atendre el pagament dels preus corresponents.
(*5) Els usuaris de 14 a 16 anys hauran de presentar el DNI.

Només es pot demanar la devolució d’ingrés quan hi hagi prescripció mèdica que acrediti la no
conveniència de banyar-se a la piscina. L’import es prorratejarà a partir del mes natural següent al de
la data de l’informe mèdic.

La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
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ANNEX NÚM. 15.1, EPÍGRAF NÚM. 2 TAXA PER SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS:
CURSETS DE NATACIÓ

Les tarifes per al curs 2010/2011 seran les següents:
CONCEPTE

Preu

1. Adults
Curset de natació adult (bimensual)
Curset de natació (bimensual)exempt(*1)
2. Grups educatius
Preu/hora carril piscina
3. Cursets escolars en horari lectiu
Preu/hora carril escoles de fora d’Olesa
Preu/hora carril escoles d’Olesa

66,90 €
0,00 €
50,20 €
33,45 €
3,30 €

Preu/hora monitor coordinador

21,00 €

Preu/hora monitor col·laborador

14,50 €

Les tarifes per al curs 2011/2012 i posteriors seran les següents:
CONCEPTE

Preu

1. Adults
Curset de natació adult (bimensual)

68,30 €

Curset de natació aturat (bimensual)

47,00 €

Curset de natació jubilat (bimensual)

27,00 €

Curset de natació (bimensual) exempt (*1)
2. Grups educatius
Preu/hora carril piscina
3. Cursets escolars en horari lectiu
Preu/hora carril escoles de fora d’Olesa
Preu/hora carril escoles d’Olesa

0,00 €
51,25 €
34,71 €
4,08 €

Preu/hora monitor coordinador

21,44 €

Preu/hora monitor col·laborador

14,80 €

El número màxim d’alumnes per carrils serà de 18.
El número d’alumnes per cada monitor serà mínim de 8 i màxim de 15.
S’haurà de contractar com a mínim un monitor socorrista de la piscina, per a la seva seguretat i
segons la normativa interna de la piscina.
Les sessions suspeses sense una justificació prèvia es computaran a l’escola sense dret a
reclamació.
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Només es pot demanar la devolució d’ingrés quan hi hagi prescripció mèdica que acrediti la no
conveniència de banyar-se a la piscina. L’import es prorratejarà a partir del mes natural següent al de
la data de l’informe mèdic.
(*1) Per obtenir el curs exempt, caldrà presentar un informe de serveis socials en què es justifiqui la
conveniència que dita persona realitzi activitat esportiva i que, per les seves dificultats de caire
socioeconòmic, no pugui atendre el pagament dels preus corresponents.
Beneficis fiscals
1. Les famílies nombroses tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor de 0,75 sobre les tarifes
del concepte 1. Adults.
2. Les famílies monoparentals tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor de 0,75 sobre les
tarifes del concepte 1. Adults.
3. Les persones titulars de l’abonament anual a les piscines (estiu i hivern) tenen dret a l’aplicació
d’un coeficient reductor del 0,75 sobre les tarifes del concepte 1. Adults.
Gestió del preu
1. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 1 anterior els interessats hauran de sol·licitar-ho i caldrà
presentar el títol vigent de família nombrosa, expedit per l’administració competent.
2. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 2 anterior els interessats hauran de sol·licitar-ho i caldrà
presentar: llibre de família i certificat de convivència.
En cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial s’haurà d’aportar el certificat de l’existència de
procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el
número de procediment.
Cas de tenir el títol acreditatiu s’ha de presentar l'original i la fotocòpia o fotocòpia compulsada del
títol de família monoparental emès per l'òrgan directiu que tingui atribuïdes funcions en matèria de
polítiques familiars.
3. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 3 anterior els interessats hauran de sol·licitar-ho i caldrà
presentar document original que acrediti el pagament de l’abonament anual (estiu i hivern).

La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

ANNEX NÚM. 15.1, EPÍGRAF NÚM. 3 TAXA PER SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS:
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Les tarifes per al curs 2010/2011 seran les següents:
Concepte
Matrícula nous alumnes
Quota mes d'agost
Curs exempt (*1)
Abonament d'activitats adults
Abonament d'activitats adults+ piscina
Abonament d'activitats jubilats

Imports
33,45
12,55
0,00
23,45
31,05
19,40
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Abonament d'activitats jubilats+ piscina
Gimnàstica per a la 3a. edat

22,45
5,85

Iniciació esportiva nen/es (2-3 dies/set)
Iniciació aquàtica nen/es (1 dia/set)

20,95
15,10

Les tarifes per al curs 2011/2012 i posteriors seran les següents:
Concepte

Preu

Matrícula nous alumnes

34,15 €

Quota mes d'agost

12,80 €

Curs exempt (*1)

0,00 €

Abonament d'activitats adults

23,95 €

Abonament d'activitats adults + piscina

31,70 €

Abonament d'activitats jubilats

19,80 €

Abonament d'activitats jubilats + piscina

22,70 €

Gimnàstica per a la 3a. edat

5,95 €

Iniciació esportiva nen/es (2-3 dies/set)

21,40 €

Iniciació aquàtica nen/es (1 dia/set)

15,40 €

(*1) Per obtenir el curs exempt, caldrà presentar un informe de Serveis Socials en què es justifiqui la
conveniència que la persona realitzi activitat esportiva i que, per les seves dificultats de caire
socioeconòmic, no pugui atendre el pagament dels preus corresponents.
Reduccions
1. Per la inscripció de 3 membres d’una mateixa família o 3 activitats, una de les inscripcions, sempre
la d’import més baix si fossin diferents, tindrà dret a l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,50.
2. Per la inscripció de 4 o més membres d’una mateixa família a l’Escola Esportiva Municipal, les
inscripcions que excedeixin de 3 estarien exemptes. Les exempcions afectarien sempre les quotes
més baixes, en cas que fossin diferents, el 4t membre s’entendrà com a curs exempt.
3. Les inscripcions de persones minusvàlides que acreditin fefaentment un grau de minusvalidesa
igual o superior al 65 per cent tindran un coeficient reductor del 100%.
4. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor de 0,75 sobre
les tarifes.
5. Els membres de famílies monoparentals tenen dret a l’aplicació d’un coeficient reductor de 0,75
sobre les tarifes.
6. Els usuaris que facin el pagament de tot el curs al seu inici tenen dret a l’aplicació d’un coeficient
reductor del 0,90 sobre els preus de les tarifes. En el cas de la matrícula, aquesta s’ha de pagar
íntegrament i no forma part de cap descompte.
La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació
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Article 3. Gestió del preu
1. Els coeficients reductors anteriors són compatibles entre sí, i per tant la quantitat a pagar serà el
resultat de multiplicar els preus de les tarifes afectats per tots i cada un dels coeficients reductors a
què la persona afectada tingui dret.
2. Per gaudir dels beneficis regulats als punts 1 i 2 caldrà presentar un certificat de convivència.
3. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 3 de l’article anterior caldrà presentar certificació del grau
de disminució.
4. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 4 caldrà presentar el títol vigent de família nombrosa,
expedit per l’administració competent.
5. Per gaudir dels beneficis regulats al punt 5 caldrà presentar: llibre de família i certificat de
convivència.
En cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial s’haurà d’aportar el certificat de l’existència de
procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el
número de procediment.
Cas de tenir el títol acreditatiu s’ha de presentar l'original i la fotocòpia o fotocòpia compulsada del
títol de família monoparental emès per l'òrgan directiu que tingui atribuïdes funcions en matèria de
polítiques familiars.
6. Els alumnes que es matriculin al grup gimnàstica per la tercera edat estan exempts del pagament
de la matrícula.
7. Els alumnes de la EEM que la seva activitat vagi per cursos i acabi en els mesos de maig o juny i
es vulguin matricular a partir del mes de març no hauran de pagar matrícula.
8. El cobrament de la matrícula s’efectua en concepte de reserva de plaça, la qual cosa impedeix
que un altre usuari pugui beneficiar-se’n. Per tant, no té dret a devolució i tampoc a descompte.

- Les baixes es fan efectives d’acord amb el període de cobrament del calendari fiscal i, en cas de
ser bimensual, tenen efecte a partir del bimestre natural següent en que aquesta baixes s’hagin
produït
- Només es pot demanar la devolució d’ingrés quan hi hagi prescripció mèdica que acrediti la no
conveniència de realitzar l’activitat física objecte de la sol·licitud de devolució. Aquesta devolució es
farà efectiva a partir del mes natural següent al de la data de l’informe mèdic.
- En cas de tenir deutes pendents de cursos anteriors, no es pot accedir a la matriculació per a un
nou curs.
- El carnet de l’Escola Esportiva Municipal dóna dret a entrar lliurement tots els dissabtes a la piscina
coberta.
La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
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ANNEX NÚM. 15.3 TAXA PER SERVEIS DE MERCAT
Concepte
Imports
Epígraf 1r. Concessió fixa de parades laterals i centrals
edificades
a) Les Parades laterals destinades a venda de peix, per m2 de
superfície.
912,60 €
b) Parades laterals destinades venda pesca salada, per m2 de
superfície
596,70 €
c) Parades laterals destinades a venda de carn volateria,
queviures, per m2 superfície.
456,30 €
d) Parades centrals destinades a la venda de carn, volateria,
queviures, per m2
456,30 €
e) Parades centrals destinades a venda de fruites i verdures,
per m2
456,30 €
Epígraf 2n.
Concessió fixa de parades centrals no
edificades.
- Parades centrals sense edificar, per m2.
14,74 €
Concepte
Imports
Epígraf 3r. Concessions temporals, lloguer diari
- Per parada i m2 de superfície, al dia
0,48 €
Epígraf 4t. Cànon mensual de qualsevol parada
Cànon mensual, per metre quadrat
1,68 €
Epígraf 5è. Parades classificades en les lletres a), b), c) i d)
de l'Epígraf 1r.
a) Traspàs entre familiars, per m2 de superfície
29,48 €
b) Traspàs entre estranys, per m2 de superfície
147,42 €
c) Traspàs per permutes, per m2 de superfície
29,48 €
Epígraf 6è. Parades classificades en la lletra e) de l'Epígraf
1r.
a) Traspàs entre familiars, per m2 de superfície
14,04 €
b) Traspàs entre estranys, per m2 de superfície
70,19 €
c) Traspàs per permutes
15,45 €
NOTA: Es consideren familiars els descendents i ascendents directes per
consanguinetat i els conjugues .
NOTA: El traspàs s’efectuarà en les parades que estiguin al corrent de
pagament dels drets.
NOTA: Sense la corresponent llicència municipal no podrà efectuar-se cap
traspàs, mancant de valor tot acte realitzat sense aquest requisit.
NOTA: Les parades de nova construcció o vacants seran adjudicades per
pública subhasta, servint de base la liquidació de la tarifa assenyalada en els
epígrafs 1r i 2n d'aquesta ordenança.

La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 22 de desembre de 2008,
començarà a regir l’1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.
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ANNEX NÚM. 15.4, EPÍGRAF NÚM. 1 TAXA PER ANUNCIS PUBLICITARIS EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPAL: RÀDIO
Import per
Concepte
unitat
RÀDIO OLESA
De 8 a 25 falques
De 26 a 50 falques
De 51 a 100 falques
De 101 a 200 falques
A partir de 201 falques
Enregistrament de falques

2,70 €
2,50 €
2,29 €
2,08 €
1,87 €
10,92 €

Totes les falques seran de 30 segons com a màxim. Les que superin aquest espai
de temps a petició del client, i fins a un màxim de 90 segons, veuran incrementat
el preu d'emissió i enregistrament unitari en un 35%.
Concepte
PATROCINIS:
1 hora
½ hora
¼ hora
Patrocini programes especials (1), per hora

31,72 €
18,20 €
10,92 €
45,24 €

(1) Jornades electorals, retransmissions esportives, culturals, informatius i programes especials i tot
allò que no estigui previst dins la programació habitual.
CONSIDERACIONS ESPECIALS
Quan la publicitat es contracti mitjançant agències o quan el client contracti campanyes de més de
tres mesos de durada, amb un mínim de 20 falques o 2 hores de patrocinis mensuals, s’aplicaran els
descomptes següents:
Publicitat per agències ...........................................................10% descompte
Contracte trimestral ..................................................................5% descompte
Contracte semestral ................................................................10% descompte
Contracte anual .......................................................................15% descompte
Els contractes de més de 200 falques tindran, sempre que el client ho sol·liciti, l’enregistrament d’una
falca gratuït.
El client haurà d’abonar el 25% de l’import total de les falques, patrocinis i/o enregistraments
sol·licitats en el moment de formalitzat el contracte.
Les entitats sense ànim de lucre estaran exemptes d’aquesta taxa sempre i quan no superin el límit
de 3 falques diàries, 1enregistraments setmanals i 1/2 hora de patrocini setmanal. Les entitats que
superin aquest límit hauran d’abonar l’import de l’excedent. En aquest cas, si les entitats elaboren
tríptics o cartells promocionals faran constar en els apartats de col·laboració el logo d’Olesa Ràdio.
Al contractes formalitzats amb COM Ràdio i les emissores locals membres del Consorci de la
Comunicació Local se’ls aplicarà un descompte del 40% o del 60% independentment de la quantitat
de falques contractades en virtut de l’acord 60/40.
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La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir l’1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació

ANNEX NÚM. 15.4, EPÍGRAF NÚM. 2 TAXA PER ANUNCIS PUBLICITARIS EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPAL: NUNCI DE LA VILA

Mòdul interior revista (1/8 de pàgina amb marges)

57,14 €

Mòdul interior portada i contraportada a dues tintes (1/8 de pàgina amb marges)

69,39 €

Pàgina sencera interior revista a dues tintes

338,00 €

Pàgina sencera interior de contraportada a dues tintes

405,60 €

Pàgina sencera contraportada a color a dues tintes

506,48 €

S’aplicarà un descompte del 7% per la contractació de dos números.
Per la contractació de 3 números o més, el descompte serà del 12%.
El client haurà d’abonar el 25% de l’import total de les falques, patrocinis i/o enregistraments
sol·licitats en el moment de formalitzat el contracte.

La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir l’1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació
ANNEX NÚM. 15.5 TAXA PEL LLOGUER D’ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE

IMPORT
UNITAT

1. Pavelló Salvador Boada i Pista Annexa
Preu hora amb llum
Preu hora sense llum
Preu hora pista de voleibol
2.- Camp de futbol
Preu hora amb llum futbol 11
Preu hora sense llum futbol 11
Preu hora amb llum futbol 7
Preu hora sense llum futbol 7
3.- Per a un espectacle
Pavelló Salvador Boada
Pista poliesportiva descoberta

28,08 €
18,72 €
5,20 €
119,60 €
104,00 €
62,40 €
52,00 €
468,00 €
364,00 €

4.- Per a actes o celebracions públics o privats a la piscina municipal descoberta
Per cada acte que s’hi celebri
Dipòsit de garantia

910,00 €
1.214,72 €
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El dipòsit de garantia serà retornat a les persones interessades una vegada
s’hagi comprovat que no s’han produït desperfectes o altres despeses a elles
imputables. El tècnic municipal responsable de la instal·lació haurà
d’emetre un informe en qualsevol cas.

Bonificacions
1. El 100 per cent de l’import de la quota de la taxa per a totes les entitats esportives que estiguin
inscrites en les federacions i/o consells esportius corresponents al seu esport, així com les inscrites
en el Registre d’entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport, com també en el registre
d’entitats de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i que tinguin la seu social en el municipi d’Olesa de
Montserrat.
2. La bonificació s’aplicarà exclusivament per dur a terme tasques relacionades amb l’esport i per a
la seva promoció, com entrenaments esportius, partits oficials i amistosos segons els calendaris de
les federacions i/o consells esportius corresponents.
3. Les entitats hauran de sol·licitar la bonificació per escrit i adjuntar els documents acreditatius de
les condicions abans esmentades per poder-ne gaudir.

La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
.
ANNEX NÚM. 15.6 TAXA PER VENDA LLIBRES COL·LECCIÓ VILA D’OLESA, COL·LECCIÓ
REMIG I ALTRES PUBLICACIONS MUNICIPALS

Concepte
Sant Pere Sacama
* Col·lecció Vila d’Olesa *
La Passió
* Col·lecció Vila d’Olesa *
La Puda
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Olesa de Montserrat, itineraris de natura
Olesa al segle XIX
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Història de l’alcaldia d’Olesa
Olesa, la meva Vila
Oli d’Olesa, la passió d’un poble
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Vuit camins porten a Sant Salvador de les Espases
Poesia sobre la cuina catalana - receptari Les plantes i el paisatge vegetal d’Olesa
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Olesa al segle XVIII segons les respostes de Joan Boada
al qüestionari de Zamora
* Col·lecció Vila d’Olesa *

Preu
12,40 €
7,40 €
6,20 €
9,30 €
17,60 €
9,30 €
9,30 €
18,60 €
5,60 €
4,60 €
18,60 €

15,50 €
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L’Escola d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat
Els vertebrats a Olesa de Montserrat
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Olesa de Montserrat en època dels Àustria
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Cultura popular del Montserrat
* Col·lecció Vila d’Olesa *
La Passió d’Olesa vista per dintre
* Col·lecció Vila d’Olesa *
Sant Salvador de les Espases
* Col·lecció Remig *
Altres llibres no inclosos en la relació anterior

9,30 €
15,50 €
18,60 €
18,50 €
18,50 €
5,60 €
15,50 €

A les llibreries que tinguin a la venda llibres editats per l’Ajuntament d’Olesa se’ls practicarà un
descompte del 30% en concepte de marge comercial.
La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 22 de desembre de 2005,
començarà a regir el dia 1 de gener de 2006, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació.

ANNEX NÚM. 15.7 TAXA PER LA CESSIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT DE SENYALITZACIÓ
Per la cessió de material o equipament de senyalització es pagaran les tarifes següents:
Per cada senyal i dia d’utilització ................................................................... 8,32€
Altre material o equipament i dia d’utilització................................................... 8,32 €
Només es farà la cessió d’aquest tipus de material o equipament quan l’activitat per la qual se
sol·licita hagi estat autoritzada per l’Ajuntament.
La modificació d’aquest annex ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

ANNEX NÚM. 15.8 TAXA PER SERVEIS DE RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1. Tarifes
Les tarifes que s’exigiran per la recollida dels animals de companyia seran les expresades en la taula
següent, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre en el cas d’abandonament
d’animals.
Concepte, Servei de recollida, per cada animal recollit.
Import 556,40 €.

Article 2. Subjectes passius
Seran subjectes passius de la present taxa les persones propietàries o responsables de l’animal
capturat.
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Article 3. Supostos de no subjecció
No estaran subjectes a la present taxa les captures que es produeixin d’animals que ho siguin com a
conseqüència de robatoris o furts, sempre i quan aquesta circumstància hagi estat denunciada.
Article 4. Gestió de la taxa
1. La taxa s’acreditarà en el momento que s’iniciï la prestación del servei.
2. La taxa es liquidarà pels serveis municipals corresponents, i haurà d’ésser satisfeta pel
subjecte passiu propietari o responsable de l’animal capturat, com a condició prèvia per a
recuperar-lo.

Aquest annex aprovat pel ple en sessió del dia 23 de desembre de 2010 entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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