Exp. 5193/2017

El mateix acord, va aprovar delegar la competència per fixar els preus públics a la Junta de Govern Local,
fixant-se la vigència dels acords amb efectes 1 de gener de 2018.
En data 21 de desembre de 2017 la Junta de Govern aprovà el text refós dels preus públics municipals
amb vigència 1 de gener de 2018, d'acord amb el redactat següent:

Tarifa I. Activitats àrea serveis personals
I.1. Cursos Casa Can Butjosa

* Cursos 1r quadrimestre (curs 2017-2018)
Núm.

Curs / Taller

Tipus
Pagament

Import

1

Ioga I, II, III i IV

Únic

78 €

2

Bollywood I i II

Únic

90 €

3

Pintura i Dibuix I i II

Únic

70 €

4

Pilates I, II, III, IV, V i VI

Únic

72 €

5

Cos, Consciència i Emocions

Únic

114 €

6

Relaxació i Benestar Emocional

Únic

114 €

7

Percussió Corporal

Únic

76 €

https://bop.diba.cat

B

PREU PÚBLIC 1. SERVEIS SOCIOCULTURALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2017

“Primer. Aprovar el text refós dels preus públics municipals amb vigència 1 de gener de 2018, d’acord
amb el redactat següent:

Pàg. 1-24

1.Preu públic per la prestació de serveis socioculturals
2.Preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol
3.Preu públic per la prestació dels serveis en la piscina municipal
4.Preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
5.Preu públic per la prestació del servei d’atenció psicològica
6.Preu públic per l’ús d’instal·lacions esportives
7.Preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
8.Preu públic per publicitat en els mitjans municipals de comunicació
9.Preu públic per la prestació de serveis o la realització d’actuacions i obres en la via pública executats
per l’Administració

CVE 2017048294

En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RD
2/2004 de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament de Parets de data 19 de desembre de 2017 va aprovar
definitivament les ordenances fiscals per l’exercici 2018. Entre d’altres, es van imposar i aprovar els preus
públics que es detallen a continuació, així com l’Ordenança General de Preus Públics reguladora dels
mateixos:

A

ANUNCI

16 €

10

Rebosteria

Únic

110 €

11

Monogràfic rebosteria de Nadal

Únic

16 €

10

Iniciació a l’escultura, ceràmica i arts decoratives

Únic

92 €

12

Pintura Infantil I i II

Únic

50 €

13

Rebosteria Infantil I i II

Únic

80 €

14

Manualitats amb fang i ceràmica infantil

Únic

50 €

D’acord amb l’estudi econòmic, en el cas dels cursos adreçats a infants i joves, com els de pintura i dibuix,
manualitats amb fang i ceràmica i rebosteria, s’han mantingut unes tarifes que fan que el balanç econòmic
amb el mínim d’alumnes no cobreixi les despeses ocasionades.
En el cas que no es cobreixi el número mínim d’inscripcions en un curs aquest no es portarà a terme.

Reduccions en les tarifes

1. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en les tarifes
de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex
a les ordenances fiscals.
2. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %,: quota reduïda al 100 %
3. Reducció aplicable a persones en possesió del carnet jove de Parets: 25% de la tarifa ordinària
4. Reducció aplicable a famílies amb més d’un/a fill/a inscrit: 20% de la tarifa ordinària, del segon i
succesius fills/es

I.2. Cursos Igualtat
Núm.

1

Activitat

Aprenent a cuidar-me a mi mateixa

Tipus
Pagament

Import

Únic

30 €

I.3. Cursos Joventut
Núm.

Activitat

Tipus
Pagament

Import

1

Curs de Dj

Únic

48 €

2

Curs de Dj (només per paretans de 14 a 30 anys)

Únic

Gratuït

A

Únic

https://bop.diba.cat

Monogràfics Cuina

Pàg. 2-24

9

CVE 2017048294

76 €

Data 28-12-2017

Únic

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Correcció Postural i Col·locació

B

8

Únic

10 €

5

Eternal Running

Únic

20 €

6

Eternal Running (Paretans de 18 a 30 anys)

Únic

15 €

7

Curs de Directors de Lleure

Únic

230 €

8

Curs de Directors de Lleure (Paretans de 18 a 30 anys)

Únic

130 €

9

Curs de Directors de Lleure (Paretans inscrits al SOC)

Únic

130 €

10

Curs de monitoratge joves de Parets

Únic

150 €

11

Curs de monitoratge persones aturades inscrites al SOC

Únic

205 €

12

Curs monitoratge resta de persones

Únic

220 €

13

Bucs d’assaig persones de Parets*

Únic

6€/h

14

Bucs d’assaig persones de fora de Parets

Únic

8€/h

15

Bucs assaig persones solistes de Parets del Vallès

Únic

2 €/h

16

Bucs assaig persones solistes de fóra Parets del Vallès

Únic

4 €/h

17

Curs de monitors/es de teatre per a gent de fóra de
Parets del Vallès

Únic

90 €

18

Curs de monitors/es de teatre per a gent empadronada de
Parets del Vallès

Únic

0€

19

Bucs assaig persones amb Carnet Jove

Únic

3 €/h

20

Bucs assaig buits

Gratuït

0 €/h

21

Jornada de Portes Obertes. Dinar popular

Únic

3€

22

Casal d’estiu jove Casal de Joves Cal Jardiner per a joves
de Parets

Únic

50 €/ la setmana

23

Casal d’estiu jove Casal de Joves Cal Jardiner per a joves
fóra de Parets

Únic

90 €/ la setmana

A

Sortida Paint Ball (Paretans de 18 a 30 anys)

https://bop.diba.cat
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Pàg. 3-24

22 €

CVE 2017048294

Únic

Data 28-12-2017

Sortida Paint Ball

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3

Per la compra de 10 hores, 5 hores de regal.
Per la compra de 5 hores, 2 hores de regal.

B

* Promoció bucs assaig:

Aquesta promoció només és vàlida pels grups de Parets del Vallès (es consideren grups de Parets, només
que hi hagi un integrant del municipi).

I.4. Entrades
Activitat

Import

A

Tipus Pagament

Projecció cinema
1€

https://bop.diba.cat

Tipus Pagament

Import

1

Calçotada (tiquet àpat)

Únic

14,00 €

2

Calçotada (tiquet reserva cadira)

Únic

5,00 €

I.6 Revetlla Cap d’Any
Núm.

Activitat

Tipus Pagament

Import

1

A partir de 18 anys (adquisició a taquilla)

Únic

15,00€

2

A partir de 18 anys (adquisició anticipada)

Únic

12,00€

3

De 14 a 17 anys (adquisició taquilla)

Únic

13,00€

4

De 14 a 17 anys (adquisició anticipada)

Únic

10,00€

5

Fins a 13 anys

Gratuït

0,00€

I. 7 Curs Escola de música
Núm.
1

Activitat
Estimulació per a nadons

Tipus Pagament
Mensual

Import
15,00 €

Reduccions de la tarifa
1. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en les tarifes
de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex
a les ordenances fiscals.

Pàg. 4-24

Activitat

CVE 2017048294

Núm.

Data 28-12-2017

I.5. Tiquets

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Únic
La Mirada dels Altres

3. Reducció aplicable a famílies nombroses: 50% de la tarifa ordinària
4. Reducció aplicable a famílies monoparentals: 50% de la tarifa ordinària

B

2. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %,: quota reduïda al 100 %

5. Reducció aplicable a famílies amb més d’un/a fill/a inscrit: 20% de la tarifa ordinària, del segon i
succesius fills/es

Normes d’aplicació de les tarifes

b) Les famílies monoparentals: fotocòpia validada del títol de família monoparental que
expedeix la Generalitat de Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la
matriculació. No s’admetran títols caducats o sol·licituds de títol encara no resoltes.
c) Les famílies que matriculin més d’un/a nen/a a l’escola bressol: fotocòpia validada del llibre de família.
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d) En el cas de discapacitat de l'alumne: original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de
Benestar Social i Família. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut
Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas,
en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%

I. 8. Activitat Igualtat

Marxa Violeta

Únic

Import
1,00 €

Data 28-12-2017

Tipus Pagament

Tarifa II. Venda de publicacions i material divers
Num.
II.1

Concepte
Compact disc Amfi Rock

Import
6,00 €

Publicació de la col·lecció d’estudis locals
II.2

Aproximació a la història de les dones de Parets

6,00 €

Josep Seguer. El primer comodí del Barça

9,00 €

II.3

Babot, Capella, Colomer. Tres artistes Locals

6,00 €

II.4

Recull Onomàstic de Parets del Vallès

9,00 €

a. Samarreta Milcentenari

1,00 €

b. Samarreta Festa Major

5,00 €

c. Buff Festa Major

2,00 €

II.5

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1

Activitat

B

Núm.

https://bop.diba.cat

a) Les famílies nombroses: fotocòpia validada del títol de família nombrosa que expedeix la Generalitat de
Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la matriculació. No s’admetran títols caducats o
sol·licituds de títol encara no resoltes.

Pàg. 5-24

2. Les persones usuàries que desitgin beneficiar-se de les reduccions de la tarifa recollides a l’apartat
anterior, hauran de presentar, en el moment de l’inscripció, la documentació següent:

A

1. Les reduccions regulades a anterior de la tarifa no són acumulatives, i en cas que en una persona es
doni més d’una de les circumstàncies que es contemplen, s’aplicarà únicament la reducció major.

Llibre “Lluís Piquer, 75 anys”

II.6

6,00 €

a. DVD Obra Teatre La Memòria de Parets

3,00 €

b. DVD Festa Pedra del Diable

3,00 €

Llibre “Biblia i Art a Parets

6,00 €

Campanya “Parets creix en civisme”

4,00 €

II.9

II.10

II.11

Preu públic llibre “Segona República, Guerra Civil i primer

3,00 €
2,00 €
15,00 €

Data 28-12-2017

a. Samarretes
b. Bosses
c. Parasol

II.12
Franquismo a Parets del Vallés”

Materials reciclats
II.13

a.
b.
c.
d.

Bandolera Gran
Bandolera Petita
Llibreta
Moneder

12,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €

II.14

https://bop.diba.cat

15,00 €

Pàg. 6-24

Preu públic llibre “Parets 904-2004. Un poble, una parròquia”

CVE 2017048294

II.8

3,00 €

Llibre - El bosc de la Torre de Malla. Situació actual i propostes de
futur

3,00 €

Llibre El temps viscut. Recull fotogràfic de Parets del Vallès

6,00 €

II.15
1900-1970
II.16

Jaume Carreras. Obra Poètica

3,00 €

II.17

Llibre “Unió de Germandats de Previsió Social de Parets”

5,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preu públic llibre “Sant Esteve de Parets del Vallès. Fa mil cent anys””

B

II.7

A

En cas d’adquisició d’exemplars per les llibreries del municipi,
s’aplicarà la reducció del 25% sobre el preu de venda al públic fixat en
aquest apartat 6è.

II.20

Llibre “la fàbrica del camaleó. Indústria Linera, una colònia tèxtil a
Parets del Vallès

12,00 €

II.21

Llibre “Els escacs a Parets”

6,00 €

II.22

Llibre “Parets ple de vida”

9,00 €

II.23

CD “Butxaca de Cançons”

2,00 €

II.24

Noces d’Or Poètiques

8,00 €

II.25

Llibre - Origens i Destins

12,00 €

II.26

Parietes. Arqueología del nucli antic de Parets del Vallès

12,00 €

II.27

Llibre “Ei, que creixo! Que no t’agafi de sorpresa”

II.28

Llibre - El Ciclisme a Parets

5,00 €
10,00 €

Tarifa III. Activitats escola natura
III.1. Activitats públic general (preu per participant)

Preus

Cursos (60h)
260,00 €
(Tècnic en medi ambient, horticultura ecològia,...)
Cursos (20 a 30 h)
105,00 €
(Ornitologia, dibuix de natura,...)
Tallers (4 a 8 h)
27,00 €
(Ecologia domèstica, el món dels bolets,...)
Jornades formatives (8 a 12 h)
52,00 €
(Horts escolars adrecats a docents, aplicacions de l'energia solar,...)
Tallers d'especialitzacio (10 a 16 h)

https://bop.diba.cat

10,00 €

Pàg. 7-24

Llibre “El Futbol a Parets”

CVE 2017048294

II.19

A

3,00 €

Data 28-12-2017

Còmic “La Pedra del Diable”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

II.18

62,00 EUR
(Taller de reconeixement de la fauna vallesana, taller practic de jardineria mediterrania,...)
4,00 EUR

B

Tallers (2 a 4 h) – participants de fora del municipi

(Taller de plantes remeieres, fauna autoctona i exotica, activitats extraescolars)
Tallers (2 a 4 h) – participants de Parets
2,00 EUR

Preus

Activitats tematica variada (2 a 8 h) – grups de fora del municipi
100,00 EUR
(Tecnic en medi ambient, horticultura ecologica,...).
Activitats tematica variada (2 a 8 h) – grups de Parets

https://bop.diba.cat

III.2. Activitats public general (preu per grups de fins a 25 participants)

A

(Taller de plantes remeieres, fauna autoctona i exotica, activitats extraescolars).

25,00 EUR

Preus

Paquet de 4 tallers (4 a 8 h) – participants de fora del municipi

85,00 EUR

Paquet de 4 tallers (4 a 8 h) – participants de Parets

80,00 EUR

CVE 2017048294

III.3. Paquets d'activitats public general*

Pàg. 8-24

(Ornitologia, dibuix de natura,...)

Preus

Activitats extraescolars/tallers d'estiu (30 a 60 h)
570,00 EUR
Infants de fora del municipi
Activitats extraescolars/tallers d'estiu (30 a 60 h)
335,00 EUR
Infants residents, o que cursin els estudis a Parets

III.5. Activitats escolars (preu per grup de fins a 25 participants)

Preus

Activitats escolars – escoles de fora del municipi
(Excepte les activitats ofertes pel Consorci per a la Gestio de Residus que seran gratuites
per a les escoles del Valles

210,00 EUR

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

III.4. Activitats public general / extraescolars (preu per infant)

Data 28-12-2017

(*) preu per persona o grup familiar de fins a 4 membres.

Oriental).
515,00 EUR

B

Credits de sintesi – escoles de fora del municipi

Credits de sintesi – escoles de Parets

260,00 EUR

III.6. Paquets d'activitats escolars (preu per grup de fins a 25 alumnes)

Preus

A

Paquet de 4 activitats – escoles de fora del municipi*
700,00 EUR

https://bop.diba.cat

(Escollint un minim de dues activitats del bloc d'horticultura ecologica).
Paquet de 8 activitats – escoles de fora del municipi*
1.360,00 EUR
(Escollint un minim de dues activitats del bloc d'horticultura ecologica).

Núm.

Curs / Taller

Tipus
Pagament

Import

Preu
Descompte

Preu
especial
famílies

Descompte
Carnet Jove
Parets

1

Cursos de 20 hores (1)

Únic

75€

60€

---

56,25 €

2

Cursos de 20 hores semipresencial (1)

Únic

75€

60€

---

56,25 €

3

Cursos de 25 hores semipresencial (1)

Únic

80€

64€
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Tarifa IV. Activitats i serveis de la Biblioteca infantil i juvenil de “Can Butjosa»

Pàg. 9-24

(*) Queden excloses les activitats ofertes pel Consorci per a la Gestio de Residus del Valles Oriental.

Visites didàctiques (un grup) (3)

Únic

37€

---

---

5

Visites didàctiques (dos grup) (3)

Únic

52€

---

---

Únic

50 €

40,00 €

Cursos de 20 hores certificat Uvic
6

10,00 €

Escola d’estiu (1)

per sessió

7

Visites de formació

Únic

75€

---

---

8

Curs voluntariat (2)

Únic

30 €

---

---

9

Cursos de 15 hores presencials (1)

Únic

65 €

52 €

---

48,75 €

10

Escola d’estiu de 25 hores presensials
(1)

Únic

60 €

48 €

10 €

45 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4

B

60 €
mòdul

Data 28-12-2017

30 per

Normes d’aplicació de les tarifes

1. Existeix la possibilitat de fraccionar el pagament en els cursos de l’Espai de Formació. El primer
pagament serà del 60% en formalitzar la inscripció i el segon del 40% la setmana abans de l’inici del curs.
2. S’estableix un preu especial per als cursos que es realitzin per mòduls i admetin la seva inscripció
parcial a un o varis mòduls del curs.

Tarifa V. Servei de menjador social
Núm

Concepte

Import

VI.1

Per cada dia d’utilització del menjador

2,50 €

Reduccions de la tarifa
1. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en les tarifes
de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex
a les ordenances fiscals.

Tarifa VI. Entrades espectacles
Preu

Preu (1)

Entrada

reduït

Preu (2)
Carnet
Jove

Preu en (3)
abonament

Preu (6)
Escena 25

24,00 €

20,00 €

18,00 €

18,00 €

7,00 €

21,00 €

18,00 €

16,00 €

16,00 €

7,00 €

18,00 €

15,00 €

13,00 €

13,00 €

5,00 €

Imports dels caixets

Teatre i música professional
(caixet de 9.001 € endavant)

Pàg. 10-24

5. Reducció aplicable a titulars del Carnet Jover de Parets: 25% de la tarifa ordinària.

CVE 2017048294

4. Reducció aplicable a escoles de Parets: 100% de la tarifa ordinària

Data 28-12-2017

3. Reducció aplicable voluntaris que estan o estaran en acció a la biblioteca: 100% del curs de formació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Reducció aplicable a famílies de la biblioteca, mestre de les escoles de Parets i voluntaris en actiu: 20%
de la tarifa ordinària

https://bop.diba.cat

A

Reduccions de la tarifa

Teatre i música professional

Teatre i música professional

B

(caixet de 7.001 € a 9.000 €)

(caixet de 5.001 € a 7.000 €)
Teatre i música professional
15,00 €

12,00 €

11,00 €

11,00 €

5,00 €

12,00 €

10,00 €

9,00 €

9,00 €

5,00 €

10,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

3,00 €

Representacions de dansa professional

10,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

3,00 €

Teatre i música amateur

7,00 €

7,00 €

4,00 €

4,00 €

3,00 €

Projeccions de cinema

3,00 €

3,00 €

2,00 €

0,00 €

2,00 €

Té(atre) per la cara (l'any que l'usuari
compleix 18 anys) (4)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Teatre i música professional

A

(caixet de 3.501 € a 5.000 €)

135,00 €

Preu reduït del 50% del preu d'entrada als grups d'escoles del municipi que assisteixin, tots junts, als
espectacles a Can Rajoler. El grup format per un mínim de 10 membres acompanyats per un/a professor/a
que no pagarà.
Normes d’aplicació de les tarifes
(1) És el preu per a:
- Menors de 18 anys o majors de 65 anys
- Socis titulars del Club Tr3sC i un acompanyant (per als espectacles a Can Rajoler)
- Entrades adquirides a través d'Atrapalo.com (per als espectacles a Can Rajoler)
- Voluntaris per la llengua i acompanyant (per als espectacles a Can Rajoler)
- Amb Carnet d'alumne de català del Vallès Oriental i acompanyant (per als espectacles a Can
Rajoler)
- Grups a partir de 10 persones (per als espectacles a Can Rajoler)
- Promocions especials de packs d'espectacles (per als espectacles a Can Rajoler)
- Carnet de les Biblioteques o Club de Lectura Biblioteques de Parets (per als espectacles a Can
Rajoler)
(2) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor
(3) El preu en abonament s'aplica al comprar l'entrada a tots els espectacles del període que correspongui

Pàg. 11-24
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Carnet d'Amic dels teatres de Parets (5)

Data 28-12-2017

(caixet fins a 2.000 €)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Teatre i música professional

https://bop.diba.cat

(caixet de 2.001 € a 3.500 €)

(4) Només per a residents de Parets l'any que compleixen els 18 anys d'edat (per als

(5) Entrada a tots els espectacles de l'any en curs al Teatre Can Rajoler i a les sessions de Cafè Teatre a
Parets
(6) Entrada als espectacles seleccionats dins la Campanya Escena 25

B

espectacles a Can Rajoler)

Els preus reduïts exposats seran d'aplicació a tots els espectacles a excepció dels de caire especial o que
el caixet a pagar al grup o a la companyia sigui el propi taquillatge. En aquest cas s'aplicarà el preu
d'entrada normal.

VII.2

No residents majors de 60 anys

20,00 €

VII.3

Acompanyants

20,00 €

VII.4

Transport ball

1,00 €

VII.5

Transport dinar cloenda

1,00 €

Pàg. 12-24

10,00 €

Tarifa VIII. Servei de menjador gent gran

Núm Concepte

Import

VIII.1 Per cada dia d’utilizació del menjador

4,40 €

VIII.2 Per cada dia d’utilització del menjador per usuaris abonats

4,20 €

Reduccions de la tarifa

1. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en les tarifes
de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex
a les ordenances fiscals.

Tarifa IX. Activitats dels casals de gent gran

Codi

Curs / Taller

Tipus Pagament

Import

1

Ioga

Mensual

10,00 €

2

Manualitats

Mensual

10,00 €

3

Patchwork

Mensual

10,00 €

4

Alfabetització digital adults > 60 anys

Únic

45,00 €

CVE 2017048294

Residents majors de 60 anys

Data 28-12-2017

VII.1

https://bop.diba.cat

Import

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte

B

Núm

A

Tarifa VII. Jornades els nostres avis

Per a la cessió puntual de la Sala
Fiança de 25 € al deixar la clau. En retornar la clau s’iniciarà un
expedient per a la devolució d’aquesta fiança previ informe per
part del servei.
Per a les entitats que hi tenen la seu, per tant, utilització periòdica
Clau gratuïta. En cas de pèrdua per tal d’adquirir una nova clau

Pàg. 13-24

s’estableix un preu de 25 €.

https://bop.diba.cat

A

Tarifa X. Cessió claus sala cooperativa a les entitats

PREU PÚBLIC 2. SERVEI D’ESCOLES BRESSOL

Escolaritat

182,95 €/mes

Escolaritat lactants

198,41 €/mes

1.2. Reduccions de la tarifa

1.2.1. Reducció aplicable a famílies nombroses, categoria general: 50% de la tarifa ordinària

1.2.2. Reducció aplicable a famílies nombroses, categoria especial: 100% de la tarifa ordinària

1.2.3. Reducció aplicable a famílies monoparentals: 50% de la tarifa ordinària

1.2.4. Reducció aplicable a famílies amb més d’un/a fill/a matriculat a l’escola bressol: 25% de la tarifa
ordinària, del segon i succesius fills/es

2. Serveis complementaris.

Concepte

Import

Matiners mensual

55,24 €/mes

Data 28-12-2017

Import

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte

B

1.1. Tarifa ordinària

CVE 2017048294

1. Servei d’escolaritat

Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús un mínim de dos dies fixos a la
setmana.

3. Normes d’aplicació de les tarifes

3.1. Les reduccions regulades a l’apartat 1.2 de la tarifa no són acumulatives, i en cas que en una persona
es doni més d’una de les circumstàncies que es contemplen, s’aplicarà únicament la reducció major.
Tampoc són acumulatives amb els criteris de serveis socials.

3.2. Les persones usuàries que desitgin beneficiar-se de les reduccions de la tarifa del servei d’escolaritat,
regulades a l’apartat 1.2 de la tarifa, hauran de presentar, en el moment de la matriculació, la
documentació següent:

a) Les famílies nombroses: fotocòpia validada del títol de família nombrosa que expedeix la Generalitat de
Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la matriculació. No s’admetran títols caducats o
sol·licituds de títol encara no resoltes.

b) Les famílies monoparentals: fotocòpia validada del títol de família monoparental que
expedeix la Generalitat de Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la
matriculació. No s’admetran títols caducats o sol·licituds de títol encara no resoltes.

c) Les famílies que matriculin més d’un/a nen/a a l’escola bressol: fotocòpia validada del llibre de família.

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

A

Es considerarà un usuari fix de l’horari extraordinari aquell que en faci ús 11 dies o més al mes.

https://bop.diba.cat

8,50 €/dia

Pàg. 14-24

Menjador per dia (usuari fix)

CVE 2017048294

9,00 €/dia

Data 28-12-2017

Menjador per dia (usuari puntual)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5,00 €/dia

B

Matiners per dia

PREU PÚBLIC 3. SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

1. Tarifes generals

46,73

Adults no resident

56,26

18,75

58,41

Jove ( 7 a 18 anys) resident

28,12

9,37

46,73

Jove ( 7 a 18 anys) no resident

42,96

14,32

58,41

Menors (0 a 6 anys)

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys

17,26

5,75

44,50

Matrimoni o parella de fet residents

28,12 (1)

9,37 (1)

59,89

Matrimoni o parella de fet no residents

42,96 (1)

14,32 (1)

74,87

Migdia (13,00-15,00) totes les edats residents

33,16

11,06

40,16

Migdia (13,00-15,00) totes les edats no residents

49,68

16,56

51,68

ENTRADA GENERAL
Tipus d’Entrada

Estiu (2)

Resta any

Adults diari

4,60

3,70

Joves diari (7 a 18 anys)

3,60

2,10

Jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys

1,80

1,80

Grups escolars diari majors de 10 anys

1,50

1,10

CURSETS ESCOLES
Tipus de curset

Durada

Quota mensual

Escola bressol Parets (curs escolar)

1 dia/setmana

5,36

Escola bressol de fora (curs escolar)

1 dia/setmana

10,71

Escola primària Parets i l’escola d’infantil
i primària Federico Garcia Lorca (curs
escolar)

1 dia/setmana

3,98

Escola primària de fora (curs escolar)

1 dia/setmana

7,96

CURSETS PARTICULARS
Tipus de curset
Durada

Quota
mensual

Quota
setmanal (3)

Individual resident

1 dia/setmana

14,26

3,56

Individual no resident

1 dia/setmana

17,82

4,46

Individual resident

2 dia/setmana

26,76

6,69

Individual no resident

2 dia/setmana

33,46

8,36

Individual resident

3 dia/setmana

38,28

9,57

https://bop.diba.cat

13,25

Pàg. 15-24

39,74

CVE 2017048294

Adults resident

Data 28-12-2017

Quota
inscripció

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preu
mensual

B

Abonament
trimestral

Modalitat d’abonament

A

ABONAMENTS

50,89

12,72

Individual no resident

4 dia/setmana

63,62

15,90

Individual resident

5 dies/setmana

63,61

15,90

Individual no resident

5 dies/setmana

79,51

19,88

Individual resident (especial juliol)

5 dies/setmana

28,34

--

Individual no resident (especial juliol)

5 dies/setmana

35,42

--

Nadons resident

2 dies/setmana

43,39

10,85

Nadons no resident

2 dies/setmana

54,23

13,56

Durada

Quota mensual

Quota setmanal
(3)

Individual

2 dies/setmana

14,26

3,56

Individual no resident

2 dies/setmana

17,82

4,46

Individual

1 dia setmana

7,13

1,78

Individual no resident

1 dia setmana

8,91

2,23

AIGUAGIM
Tipus de curset

Lloguer de la piscina
Tipus de lloguer

Preu hora

Un carril (residents)

13,81

Un carril (no residents)

17,26

Piscina completa (residents)

69,01

Piscina completa (no residents)

86,26

(1) Quota corresponent per cada membre.
(2) Compren els mesos de juny a agost ambdós inclusos.
(3) La tarifa setmanal només s’aplica els mesos en que es tanca alguna setmana el servei (Nadal i
Setmana Santa).

2. Reduccions de les tarifes

2.1. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %,: quota reduïda al 100 % en l’horari que determini la direcció de la
piscina. En cas de no acceptar l’horari indicat s’aplicaria la quota corresponent.

A

4 dia/setmana

https://bop.diba.cat

Individual resident

Pàg. 16-24

11,96

CVE 2017048294

47,85

Data 28-12-2017

3 dia/setmana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Individual no resident

2.2. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets que siguin membres de famílies nombroses o
monoparentals: quota reduïda del 50%. Aquesta reducció serà compatible amb el descompte per abonat

B

Per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit i adjuntar-hi la certificació
corresponent de la Generalitat de Catalunya, rebent carnet d’abonat per una vigència de 4 anys.

previst a l’apartat de cursets particulars.
Per poder gaudir de la quota reduïda, hauran de sol·licitar-ho per escrit tot adjuntant la targeta acreditativa
que emet la Generalitat de Catalunya o autoritzant l'accés a les dades.

2.3. Reducció aplicable a abonats (inclosos fills d’abonats entre o i 6 anys):

A

- Quota reduida del 50% en cursets particulars de natació

https://bop.diba.cat

- Quota reduida 100% en curset Aiguagim

PREU PÚBLIC 4. SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

1. Tarifes generals

No residents

€/mes

€/mes
30,90

38,62

Iniciació musical (90'/setmana)

40,67

50,84

Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument col·lectiu
45')

54,35

67,93

Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument individual
30')

62,59

78,23

Programa aprofundiment (classe en grup 120' + instrument
individual 30')

68,77

85,96

Programa avançat (instrument 30' individual)

44,83

56,04

Adult instrument col·lectiu (45')

39,68

49,60

2n instrument (30')

41,90

52,37

Coral infantil (45')

15,00

23,19

Música per a adults (60')

30,90

38,62

Coral d’adults

10,00

18,19

Data 28-12-2017

Iniciació musical (60'/setmana)

CVE 2017048294

Pàg. 17-24

Residents

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom programa i dedicació setmanal

2.1. Reducció aplicable a famílies nombroses i monoparentals, categoria general: 50% de la tarifa
ordinària

B

2. Reduccions de la tarifa

2.2. Reducció aplicable a famílies nombroses i monoparentals, categoria especial: 100% de la tarifa
ordinària

b) Les famílies monoparentals: fotocòpia validada del títol de família monoparental que
expedeix la Generalitat de Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la matriculació. No
s’admetran títols caducats o sol·licituds de títol encara no resoltes.

Per cada sessió

13,47

2. Reduccions de la tarifa

A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en les tarifes de
fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a
les ordenances fiscals.

PREU PÚBLIC 6. ÚS D’INSTALACIONS ESPORTIVES

1. Lloguer d’instal·lacions esportives

Concepte

Preu
hora

Pistes descobertes amb ús de vestidor

18,10
€

Pistes descobertes amb ús de vestidor, tot l’any

13,30
€

Subministrament d’energia elèctrica

4,40 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Euros

B

1. Tarifa general

Data 28-12-2017

CVE 2017048294

PREU PÚBLIC 5. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

https://bop.diba.cat

a) Les famílies nombroses: fotocòpia validada del títol de família nombrosa que expedeix la Generalitat de
Catalunya, que sigui vigent en la data de realització de la matriculació. No s’admetran títols caducats o
sol·licituds de títol encara no resoltes.

Pàg. 18-24

3.1. Les persones usuàries que desitgin beneficiar-se de les reduccions de la tarifa del servei d’escolaritat,
regulades a l’apartat 2 de la tarifa, hauran de presentar, en el moment de la matriculació, la documentació
següent:

A

3. Normes d’aplicació de les tarifes

25,60
€

Utilització individual rocòdrom
(2)

2,10 €

A

Tot l’any camp futbol o camp futbol 7(1)

https://bop.diba.cat

34,50
€

(1) El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les hores indicades, la llum
si s’escau, i un o dos vestidors, segons les necessitats.

artificial,

(2) El pagament per l'ús del rocòdrom dóna dret exclusivament a la utilització d'aquest equipament sense
disponibilitat de vestidors.

2. Gimnàs

Concepte

Preu trimestral

Preu mensual

Abonat adult

44,40

14,80

Abonat adult no resident

55,50

18,50

Abonat joves

35,75

11,90

Abonat jubilat o pensionista major de 60 anys

12,25

4,10

Abonat esportista federat

35,75

11,90

Preu trimestral

Preu mensual

Manteniment físic tres dies per adults

57,20

19,10

Manteniment físic tres dies per adults no resident

71,40

23,80

Manteniment físic dos dies per adults

44,40

14,80

Manteniment físic dos dies per adults no resident

55,50

18,50

Manteniment físic tres dies per a joves

44,40

14,80

3. Activitats adults i joves

Concepte

Pàg. 19-24

Camp de futbol o camp de futbol 7(1)

CVE 2017048294

25,60
€

Data 28-12-2017

Tot l’any pavelló d’esports (1)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

34,50
€

B

Pista pavelló d’esports (1)

35,75

11,90

Dues activitats per adults

68,50

22,85

Dues activitats per adults no resident

85,65

28,55

Dues activitats per a joves

44,40

14,18

Manteniment o ioga no resident

15,30

Dues activitas

23,00

Dues activitas no resident

28,80

Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES)

12,25

5. Escoles esportives

Concepte

Preu anual

Escola esportiva

16,50

Escola esportiva no resident

20,60

6. Reduccions de les tarifes

6.1. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o
psíquica igual o superior al 33 %,: quota reduïda al 100 % en l’horari i o grup que determini la direcció. En
cas de no acceptar l’horari indicat s’aplicaria la quota corresponent.

Per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit i adjuntar-hi la certificació
corresponent de la Generalitat de Catalunya, rebent carnet d’abonat per una vigència de 4 anys.

6.2. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets que siguin membres de famílies nombroses o
monoparentals: quota reduïda del 50%, excepte el lloguer d’instal.lacions esportives.
Per poder gaudir de la quota reduïda, hauran de sol·licitar-ho per escrit tot adjuntant la targeta acreditativa
que emet la Generalitat de Catalunya o autoritzant l'accés a les dades.

6.3. Reducció aplicable a residents: quota reduïda al 100 % en l’utilització individual del rocòdrom

6.4. Reducció aplicable a escoles i entitats esportives sense afany de lucre de Parets del Vallès, pel
concepte d’entrenaments i partits oficials de la pròpia entitat en les tarifes de l’apartat 1 (lloguer
d’instal·lacions esportives): quota reduïda al 100 %.

Pàg. 20-24

12,25

CVE 2017048294

Manteniment o ioga

Data 28-12-2017

Preu trimestral

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte

B

4. Activitats gent gran i PAFES

https://bop.diba.cat

A

Manteniment físic dos dies per a joves

En tota la publicitat i documentació impresa que s’editi s’haurà de fer constar obligatòriament la inscripció
"amb el suport de" i el logotip de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

PREU PÚBLIC 7. SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

A

1. Tarifes mensuals:

Euros
5,53 €

Usuari tipus B

2,77 €

Usuari tipus C

2,22 €

2. Reduccions de les tarifes

2.1. Reducció aplicable a persones majors de 80 anys: quota reduïda al 100%

Modalitat 1: butlletí municipal Parets al Dia

ESPAI

MIDA

MENSUAL

SEMESTRAL
mensual)

(preu ANUAL
mensual)

Mig faldó

137,5 x 90

60,00 €

54,00 €

48,00 €

Faldó

280 x 90

100,00 €

90,00 €

80,00 €

*1/4 pàgina

137,5 x 181

100,00 €

90,00 €

80,00 €

*1/2 pàgina

280 x 181

200,00 €

180,00 €

160,00 €

*1 pàgina

280 x 368,5

400,00 €

360,00 €

320,00 €

(preu

Els preus que s’especifiquen en les tarifes corresponen a una única inserció al mes segons
periodicitat de contractació.
No s’aplicarà cap increment addicional de disseny gràfic.

B

PREU PÚBLIC 8. PUBLICITAT EN ELS MITJANS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2017

2.2. A petició de l’interessat, amb informe previ dels Serveis Socials, es pot obtenir una reducció en les
tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de l’àrea de Serveis Socials, que
s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.

CVE 2017048294

Pàg. 21-24

Usuari tipus A

https://bop.diba.cat

Tipus usuari

PREU MENSUAL

Falca 20 a 30 segons

3

45,00 €

Patrocini

3

22,50 €

Els preus que s’especifiquen en la tarifa correspon a 3 insercions diàries d’una mateixa falca
publicitària segons periodicitat de contractació mensual.
No s’aplicarà cap increment addicional per a l’enregistrament i edició de les falques.
Modalitat 3: pantalles informatives i tanques publicitàries

ESPAI

EMISSIONS/ DIA

PREU MENSUAL

Pantalles informatives

10

60,00 €

* Les tarifes inclouen l’Impost sobre el valor afegit.

https://bop.diba.cat

EMISSIONS/ DIA

Pàg. 22-24

ESPAI

A

Modalitat 2: ràdio municipal

1. A partir de l’entrada en vigor del nou annex amb les tarifes de preu públic per publicitat en els
mitjans municipals de comunicació, tot nou anunciant que contracti un espai de publicitat al
butlletí municipal Parets al dia es beneficiarà d’una campanya gratuïta que consistirà en
l’enregistrament i edició d’una falca publicitària per a l’emissora municipal RAP107 i la seva
emissió consecutiva durant el període d’un mes (3 emissions/dia), que tindrà inici a partir del dia
1 del mes següent a la publicació.

CVE 2017048294

CAMPANYES PROMOCIONALS

ESPAI

TARIFA REDUÏDA SOBRE MODALITAT 2 EMISSORA MUNICIPAL

Mig faldó

25% de reducció

Faldó

50% de reducció

1/4 pàgina

50% de reducció

1/2 pàgina

75% de reducció

1 pàgina

100% de reducció

Altres campanyes promocionals
El servei de Comunicació podrà determinar períodes de campanyes promocionals que puguin beneficiar el
foment i la projecció del comerç local de Parets del Vallès.
Els espais publicitaris que es contractin en els períodes establerts com a campanya promocional, que
sempre seran prèviament anunciats a través dels mitjans municipals i per part de l’empresa que gestioni el
servei de publicitat, obtindran les bonificacions establertes a tal efecte, definides pel servei de
Comunicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Per la contractació de publicitat al butlletí municipal Parets al dia s’aplicarà una tarifa reduïda en
la contractació d’insercions publicitàries a l’emissora municipal RAP107, que tindrà la mateixa
durada que l’espai contractat al butlletí, d’acord amb el següent barem:

Data 28-12-2017

L’aplicació d’aquesta campanya només serà vàlida una única vegada per empresa.

B

Les campanyes promocionals estan subjectes a ser ampliades i/o modificades pel servei de Comunicació
de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

PREU PÚBLIC 9. PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIONS D’ACTUACIONS I OBRES EN LA VIA
PÚBLICA EXECUTATS PER L’ADMINISTRACIÓ

A

Euros

Aixecament i reconstrucció de la vorera, per m² o fracció

93,58

2.2

Aixecament i reconstrucció de la vorada, per m lineal o fracció

49,95

2.3

Aixecament i reconstrucció de la calçada, per m² o fracció

90,29

3 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA

CVE 2017048294

2.1

Euros

3.1

Nova construcció de la vorera, per m² o fracció

50,95

3.2

Nova construcció de la vorada, per m lineal o fracció

38,50

3.3

Nova construcció de la rigola (peça de 20 x 20), per m lineal o fracció

29,12

3.4

Nova construcció de la rigola (peça de 30 x 30), per m lineal o fracció

33,56

4 EXCAVACIÓ DE RASES

4.1

Excavació de rases, per metre lineal o fracció

5 PROTECCIONS D’ESPAIS AMB TANQUES MÒBILS (METRES LINEALS)

https://bop.diba.cat

2 MODIFICACIÓ, REFORMA I SUPRESSIÓ GUALS

308,40

Pàg. 23-24

Construir guals de vehicles, sigui quin sigui el seu ús, per metre lineal o
fracció

Euros
Segons
pressupost

Euros

Data 28-12-2017

1.1

Euros

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 CONSTRUCCIÓ GUALS

3,60
Muntatge, conservació i posterior retirada de tanques

unitat/dia

B

5.1

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2017

CVE 2017048294

Pàg. 24-24

Parets del Vallès, en data 21 de desembre de 2017
El Secretari accidental, Josep Maria Amorós i Bosch

https://bop.diba.cat

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interpolar 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.
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