Intervenció/Serveis Econòmics
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
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http://www.laroca.cat

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS O REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Article 1r. - Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de
competència municipal, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 5 d’aquesta
ordenança fiscal.
Article 2n. – Concepte.
1. Els preus públics regulats en aquesta ordenança fiscal constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin algun dels serveis o
activitats de competència municipal desenvolupades per l’Ajuntament.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquests preus públics, cessessin en la prestació del servei
les persones o entitats privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a
les que es desenvolupen per part de l’Ajuntament, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament aprovarà
l’ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació del servei o activitats
corresponent, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis o activitats municipals de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest
increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3r. - Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança fiscal les persones o
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es
refereix l’article 1.
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Article 4t. - Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
Article 5è. – Quantia.
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança fiscal serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d’aquests preus públics seran les següents:

I.- SERVEIS CULTURALS
Concepte
Periodicitat
Entrada Balls Equipaments Culturals
Puntual
Dinar o Sopar de Germanor Festa Major
Puntual
Entrada Teatre Festa Major (Adult)
Puntual
Entrada Teatre Festa Major (Infantil)
Puntual
Entrada Concert Festa Major
Puntual
Entrada Concert Adult Cicle Filhamornia
Puntual
Entrada a espectacle de gran format a Centre Cívic o Cultural
Puntual
Entrada a espectacle de mig format a Centre Cívic o Cultural
Puntual
Entrada a espectacle de petit format a Centre Cívic o Cultural
Puntual
Entrada a espectacle especial a Centre Cívic o Cultural
Puntual
Entrada d’adults a espectacle familiar a Centre Cívic o Cultural
Puntual
Entrada d’infants fins a 12 anys a espectacle familiar a Centre Cívic o
Trimestral
Cultural
Dipòsit per lloguer de Centres Culturals amb el material de sala,
Puntual
sense equip de so.
Dipòsit per lloguer de Centres Culturals amb el material de sala, amb
Puntual
equip de so.
Lloguer Sala Polivalent Centre Cívic o Cultural. Preu/hora
Puntual
Lloguer d’equip de so i llum i tècnic Sala Polivalent Centre Cívic Lao
Puntual
Cultural (Preu/hora)
Lloguer Sala Tallers Centre Cívic o Cultural (Preu/hora)
Puntual
Taller Infantil
Trimestral
Taller Adult
Trimestral
Monogràfic
Puntual

Import
5,20 €
6,10 €
6,25 €
4,10 €
7,25 €
5,00 €
10,40 €
7,75 €
5,20 €
16,65 €
3,10 €
Gratuït
150,00 €
300,00 €
62,50 €
62,50 €
20,80 €
26,00 €
31,00 €
52,05 €
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Concepte
Venda Llibre fins a 250 pàgines
Venda Llibre a partir de les 251 pàgines
Samarretes

Import
12,45 €
18,70 €
6,25 €

Les entitats sense afany de lucre del municipi podran tenir una bonificació del 100 per cent
sobre el preu de lloguer de les sales dels Centres Cívics i Culturals i sobre el preu de lloguer de
l’equip de so.
La classificació dels espectacles en petit, mig o gran format i familiar serà realitzada pel Servei
de Cultura en funció dels espectacles i el seu cost.
L’Ajuntament de La Roca del Vallès gaudirà d’una bonificació del 100 per cent en qualsevol
dels conceptes relacionats anteriorment.
Les botigues que vulguin vendre algun producte de l’Ajuntament de La Roca gaudiran d’una
bonificació del 30 per cent del preu de venta.
Festa Prehistòria
Concepte
Tallers de recreació de la vida d’un poblat neolític (Per persona i per a tots els tallers)
Vísites guiades a la Ruta Prehistòrica (Per persona)
Postal
Làmina DIN 4
Làmina DIN 3
Refrigeri popular
Concepte
Refrigeri popular

Import
2,00 €

Import
5,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
20,00 €
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II.- SERVEIS DE JOVENTUT
Serveis Casal d’Estiu

Concepte
Servei acollida (Per setmana)
Servei menjador (Per setmana)
Casal d’Estiu – Matí (Per setmana)
Casal d’Estiu – Tarda (Per setmana)
Casal d’Estiu – Matí i tarda (Per setmana)
Servei esporàdic d'acollida (Per dia)
Servei esporàdic de menjador (Per dia)

Horari
De 08:00 h. a 09:00 h.
De 13:00 h. a 15:00 h.
De 09:00 h. a 13:00 h.
De 15:00 h. a 17:00 h.
De 09:00 h. a 13:00 h. i
de 15:00 h. a 17:00 h.
De 08:00 h. a 09:00 h.
De 13:00 h. a 15:00 h.

9,93 €
27,81 €
38,15 €
19,87 €

Import (sense IVA)
Reduït Reduït Reduït
(25 %)
(50 %)
(75 %)
7,45 €
4,96 €
2,48 €
20,86 € 13,90 €
6,95 €
28,61 € 19,07 €
9,54 €
14,90 €
9,93 €
4,97 €

47,68 €

35,76 €

23,84 €

11,92 €

0,95 €

2,78 €
6,76 €

2,08 €
5,07 €

1,39 €
3,38 €

0,69 €
1,69 €

0,06 €
0,14 €

Base

Reduït
(98 %)
0,20 €
0,56 €
0,76 €
0,40 €

No hi haurà cap bonificació per germans.
Normes per accedir als preus reduïts:
A continuació es proposen les condicions d’accés a les tarfies reduïdes:
Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés dels ciutadans empadronats al municipi de La Roca del Vallès amb necessitats
socioeconòmiques a les tarifes reduïdes dels serveis d’educació municipals.
Tarifes reduïdes
Són les tarifes reduïdes de cadascun del serveis educatius municipals, que es podran aplicar a aquelles famílies que reuneixin les condicions
d’aquestes bases.
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Beneficiari
Tindran la condició de beneficiari tots els usuaris dels serveis educatius amb tarificació social,
que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda estiguin empadronats al municipi de La Roca
del Vallès i mantinguin l’empadronament durant tot el temps que gaudeixin de la tarifa reduïda i
estiguin dins d’algun dels trams següents:
Classificació
A
B
C
D

Punts
11 punts o més
De 7 a 10 punts
De 4 a 6 punts
D’1 a 3 punts

Tipus de tarifa
Reduït del 98 %
Reduït del 75 %
Reduït del 50 %
Reduït del 25 %

Càlcul dels punts
Criteris econòmics - Renda Personal Mensual
Menys de 222,00 euros.
De 222,01 euros a 278,84 euros.
De 278,85 euros a 335,74 euros.
De 335,75 euros a 392,62 euros.
De 392,63 euros a 449,50 euros.
A partir de 449,51 euros.
Màxim de punts - Criteris econòmics
Criteris familiars
Família monoparental
Família nombrosa
Màxim de punts – Criteris familiars

Puntuació
5
4
3
2
1
0
5

Puntuació
1
1
1

Criteris socials

Puntuació

Valoració extraordinària en casos socials valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 10 punts

Criteris econòmics – Renda Personal Mensual
Es considerarà com a unitat familiar, el pare i/o la mare, el tutor i/o la tutora legals i els germans
de l’usuari que convisqui en el mateix domicili de La Roca del Vallès, segons la informació que
figura en el Padró Municipal d’Habitants.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’usuari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili
de l’infant i, per tant, s’inclouran les seves rendes a les de la unitat familiar.
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Tallers d’estiu de l’Escola de Música

Concepte

Import -Per setmana (sense IVA)
Reduït
Reduït
Reduït
Reduït
Base
(25 %)
(50 %)
(75 %)
(98 %)

Horari

Matins musicals
Matins musicals

De 9:00 h. a 13:00 h.
(20 hores setmanals)
5 hores setmanals

65,00 €

48,75 €

32,50 €

16,25 €

1,30 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

5,00 €

0,40 €

No hi haurà cap bonificació per germans.
Normes per accedir als preus reduïts:
A continuació es proposen les condicions d’accés a les tarfies reduïdes:
Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés dels ciutadans empadronats al municipi de La
Roca del Vallès amb necessitats socioeconòmiques a les tarifes reduïdes dels serveis
d’educació municipals.
Tarifes reduïdes
Són les tarifes reduïdes de cadascun del serveis educatius municipals, que es podran aplicar a
aquelles famílies que reuneixin les condicions d’aquestes bases.
Beneficiari
Tindran la condició de beneficiari tots els usuaris dels serveis educatius amb tarificació social,
que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda estiguin empadronats al municipi de La Roca
del Vallès i mantinguin l’empadronament durant tot el temps que gaudeixin de la tarifa reduïda i
estiguin dins d’algun dels trams següents:
Classificació
A
B
C
D

Punts
11 punts o més
De 7 a 10 punts
De 4 a 6 punts
D’1 a 3 punts

Tipus de tarifa
Reduït del 98 %
Reduït del 75 %
Reduït del 50 %
Reduït del 25 %

Càlcul dels punts
Criteris econòmics - Renda Personal Mensual
Menys de 222,00 euros.
De 222,01 euros a 278,84 euros.
De 278,85 euros a 335,74 euros.
De 335,75 euros a 392,62 euros.
De 392,63 euros a 449,50 euros.
A partir de 449,51 euros.
Màxim de punts - Criteris econòmics

Puntuació
5
4
3
2
1
0
5
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Criteris familiars
Família monoparental
Família nombrosa
Màxim de punts – Criteris familiars

Puntuació
1
1
1

Criteris socials

Puntuació

Valoració extraordinària en casos socials valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 10 punts

Criteris econòmics – Renda Personal Mensual
Es considerarà com a unitat familiar, el pare i/o la mare, el tutor i/o la tutora legals i els germans
de l’usuari que convisqui en el mateix domicili de La Roca del Vallès, segons la informació que
figura en el Padró Municipal d’Habitants.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’usuari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili
de l’infant i, per tant, s’inclouran les seves rendes a les de la unitat familiar.
En el cas de baixa només s' efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la inscripció fins 10
dies abans de l' inici de l' activitat. A partir d' aquest termini i fins començar l'activitat només es
retornarà el 75 per cent de l' import de la inscripció. Un cop començada l'activitat no es podrà
fer cap devolució de l'import de la inscripció.

III.- SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL
Els pensionistes i jubilats tenen un 50 per cent de descompte en el preu dels tallers.
Concepte

Periodicitat

Servei de menjador
Servei de bugaderia
Servei de podologia
Servei de fisioterapia

Menu
Kg
Servei
Servei

Import
Pensionistes
Altres
4,39 €
6,53 €
3,23 €
4,33 €
10,45 €
20,90 €
10,45 €
20,90 €

Tallers Centres de la Gent Gran
Concepte
Tallers de temàtiques diferents per tal d’adaptar-se a les
demandes de la Gent Gran

Import (Trimestral)
Jubilades
Altres
25,00 €

45,00 €
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Serveis i Equipaments
Concepte
Servei de Quiromassatge
Servei de Callista
Entrada Balls en equipaments municipals
Dinar o Sopar de Germanor

Import
Jubilades
Altres
12,54 €
18,27 €
12,54 €
18,27 €
4,00 €
5,00 €

Servei de Perruqueria
Concepte
Tallar, rentar i marcar – Dones
Rentar i marcar –Dones
Tint
Permanent
Metxes
Mans complertes
Peus complerts
Pintar mans i peus
Celles complertes
Tall - Homes
Rentar i tallar - Homes

Import (Trimestral)
Jubilades
Altres
13,90 €
16,68 €
8,83 €
10,59 €
29,43 €
35,32 €
32,48 €
38,97 €
25,37 €
30,45 €
6,09 €
7,30 €
12,18 €
14,61 €
3,04 €
3,65 €
6,09 €
7,30 €
4,51 €
5,42 €
8,12 €
9,74 €

Preus Bar dels Centres de la Gent Gran

Concepte
Coca cola
Coca cola light
Fanta llimona
Fanta taronja
Bitter Kas
Tonica
Vichy
Aigua 330
Aigua 500
Cervessa 1/2
Cervessa 1/2 sin
Cervessa 1/5
Cervessa 1/5 sin
Cervessa llimona
Cacaolat

Import (Cafeteria)
Jubilades o
Altres
pensionistes
1,04 €
1,43 €
1,12 €
1,54 €
1,04 €
1,43 €
1,04 €
1,43 €
1,32 €
1,81 €
1,04 €
1,43 €
1,04 €
1,43 €
0,76 €
1,04 €
0,84 €
1,15 €
1,12 €
1,54 €
1,12 €
1,54 €
1,00 €
1,37 €
1,00 €
1,37 €
1,12 €
1,54 €
1,36 €
1,87 €
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Infussió
Café
Tallat
Café amb llet
Cafè descafeinat.
Tallat descafeinat. Maquina
Café amb llet descafeinat. Maquina
Tallat descafeinat. Sobre
Café amb llet descafeinet. Sobre
Got de llet
Suc taronja
Suc pinya
Suc prèssec
Suc ACE
Horxata
Patates
Pastes

0,80 €
0,88 €
0,92 €
0,96 €
0,92 €
0,96 €
1,00 €
0,96 €
1,00 €
0,80 €
1,04 €
1,04 €
1,04 €
1,04 €
1,04 €
1,00 €
0,88 €

1,10 €
1,21 €
1,26 €
1,32 €
1,26 €
1,32 €
1,37 €
1,32 €
1,37 €
1,10 €
1,43 €
1,43 €
1,43 €
1,43 €
1,43 €
1,37 €
1,21 €

Servei d’Atenció Domiciliària
Normes d’aplicació de les tarifes
1. Determinació de la unitat de convivència.
Es determina com a unitat de convivència la formada per l’usuari, la parella de dret o fet i el
fills menors no emancipats.
Excepcionalment, per raonaments motivats, es podran valorar les situacions amb altres
persones a càrrec de l’usuari.
2. Recursos de la unitat de convivència a tenir en compte pel càlcul del copagament.
El càlcul dels recursos nets als efectes de realitzar el càlcul de copagament correspon a la
següent formula.
RN = IB – D
RN - És la Renda Neta resultant de la resta dels Ingressos Bruts les Despeses
IB – Correspon als ingressos bruts de la unitat de convivència. Es consideren recursos
econòmics qualsevol tipus d’ingrés en la seva quantitat integra referits a l’any anterior.
Especialment es consideren ingressos:
a) rendes del treball: sous, salaris, pensions, hores extres, pensions per compensació
d’aliments, etc.
b) rendes de capital: mobiliari i immobiliari.
c) Altres retribucions: prestacions econòmiques de qualsevol tipus.
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D - Correspon a les despeses comunes de a unitat de convivència. Es tindran en compte:
a) habitatge: lloguers i quotes de pagament de la hipoteca (capital i interessos), fins a un
màxim equivalent a l'IPREM anual.
b) Serveis d’atenció a causa de la situació de dependència: centre de dia, hospital de dia,
transport a centres d’assistència, neteja de la llar i altres serveis d’atenció domiciliaria.
3. Per al càlcul de la quantia de la Tarifa a abonar per la persona usuària s’utilitzaran els
següents conceptes:
RNpc - Recursos Nets per càpita és el resultat de dividir els recursos nets pel nombre de
persones de la unitat de convivència.
IPREM - Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples, index de referencia per ajudes
socials publicat anualment pel Ministeri de Treball.
4. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes del preu
públic els percentatges següents:
Usuari sol
Recursos Nets/càpita
(Respecte a l’IPREM 2013)
Fins a 1,00 de l’IPREM
De 1,01 a 1,10 de l’IPREM
De 1,11 a 1,20 de l’IPREM
De 1,21 a 1,30 de l’IPREM
De 1,31 a 1,40 de l’IPREM
De 1,41 a 1,50 de l’IPREM
De 1,51 a 1,60 de l’IPREM
De 1,61 a 1,70 de l’IPREM
De 1,71 a 1,80 de l’IPREM
De 1,81 a 1,90 de l’IPREM
Mes del 1,91 de l’IPREM

Nivell econòmic
Euros /mes – Any 2013
532,51 €
585,76 €
639,01 €.
692,26 €.
745,51 €.
798,76 €
852,01 €
905,26 €
958,51 €
1.011,76 €
1.017,09 €

Escala d’aportació

Nivell econòmic
Euros /mes – Any 2013
426,00 €
479,25 €
532,51 €
585,76 €
639,01 €
692,26 €
745,51 €
798,76 €
852,01 €
905,26 €
910,59 €

Escala d’aportació

6,00 euros/mes
10 % cost /hora
20 % cost /hora
30 % cost /hora
40 % cost /hora
50 % cost /hora
60 % cost /hora
70 % cost /hora
80 % cost /hora
90 % cost /hora
100 % cost /hora

Usuari acompanyat
Recursos Nets/càpita
(Respecte a l’IPREM 2013)
Fins a 0,80 de l’IPREM
De 0,81 a 0,90 de l’IPREM
De 0,91 a 1,00 de l’IPREM
De 1,01 a 1,10 de l’IPREM
De 1,11 a 1,20 de l’IPREM
De 1,21 a 1,30 de l’IPREM
De 1,31 a 1,40 de l’IPREM
De 1,41 a 1,50 de l’IPREM
De 1,51 a 1,60 de l’IPREM
De 1,61 a 1,70 de l’IPREM
Mes del 1,71 de l’IPREM

6,00 euros/mes
10 % cost /hora
20 % cost /hora
30 % cost /hora
40 % cost /hora
50 % cost /hora
60 % cost /hora
70 % cost /hora
80 % cost /hora
90 % cost /hora
100 % cost /hora
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Documentació a aportar amb la sol·licitud del servei:
Documents a presentar amb caràcter obligatori
a) Declaració impost sobre la renda (IRPF) o certificat de no obligació
b) Declaració Jurada d’ingressos obtinguts
Documents a presentar en funció de cada situació
a) Certificat de pensió o de no dret a pensió
b) Altres Certificats d’ingressos d’empreses, institucions, administracions i entitats
financeres.
c) Certificats de despeses d’empreses, institucions, administracions i entitats financeres.
d) Rebut de lloguer
e) Declaracions d’altres impostos presentades l’any anterior: patrimoni, successions,
donacions, transmissions patrimonials
Serveis d’Atenció Domiciliària
Concepte
1. Servei d’ajuda a domicili. (Per hora de servei)
Servei de treballador/a familiar
Servei d’auxiliar de la llar
2. Servei d’àpats a domicili (Per àpat servit)

Import
16,96 €
13,33 €
6,50 €

Ajudes al transport a la Gent Gran
Concepte
Targeta de transports per a la Gent Gran – Tindrà un preu, repecte del
preu de la T-10 d’1 zona de l’ATM, del

Import
65 %

Normes d’aplicació de les tarifes
1 - Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les ajudes pel transport les persones empadronades al municipi que
reuneixin les següents condicions:
- Major de 65 anys
- Pensionistes
2 - Condicions del servei
- Jubilats i pensionistes: Els usuaris que tenen dret al títol de viatge de forma gratuïta,
podran usufruir de la targeta LR 100 de 100 viatges, amb un màxim de 2 títols per any
(200 viatges).
- Els altres beneficiari podran adquirir un màxim de 20 títols de transport de 10 viatges
per any (200 viatges). Es podran comprar solament 4 títols a la vegada. En qualsevol
cas, per poder recollir les targetes, s’haura de portar les targetes ja utilitzades.
- Cada dos anys es revisaran les condicions de les ajudes segón el nivell de renda de
cada usuari.
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- En cas de canvi de la situació tan económica com familiar, l’usuari haurà de
comunicar-ho a l’Administració municipal.
- L’Administració municipal podrà realitzar revisions de les sol·licituds atorgades, d’ofici i
aleatòries segons es considerin oportunes.
3 - Ajudes segons nivell de renda del beneficiari
- El títol de transport serà totalment gratuït per a persones amb ingressos econòmics,
valorats en brut, de la unitat familiar (ingressos totals dividits pels membres
empadronats a l’ habitatge) que siguin igual o inferiors al SMI – Salari Mínim
Interprofessional.
- Pagament del preu total per a persones amb ingressos econòmics, valorats en brut, de
la unitat familiar (ingressos totals dividits pels membres empadronats a l’habitatge) que
sigui superior al SMI – Salari Mínim Interprofessional.
4 - Procediment de sol·licitud
Per poder gaudir dels títols de transport urbà s’haurà de sol·licitar mitjançant l’imprès
corresponent i adjuntant la documentació següent:
- Còpia de la Declaració de la Renda corresponent a l’any anterior al que es realitza la
sol·licitud.
En el cas de no estar obligats a realitzar la Declaració de la Renda, s’hauran d’aportar
els següents documents:
- Certificat negatiu expedit per Hisenda
- Justificant acreditatiu de les pensions percebudes.
- En el cas de no rebre cap tipus de pensió o prestació, el certificat de no pensió
de la Seguretat Social.
5 – Llocs on es poden recollir les targetes
Les targetes de transport LR 100 o T-10 es podran recollir a l’OAC – Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Ajudes al transports pels estudiants
Concepte
Targeta de transport pels estudiants fins a 21 anys – Tindrà un preu,
respecte del preu de la T-10 d’1 zona de l’ATM, del

Import
65 %

1 - Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les ajudes pel transport les persones empadronades al municipi que
reuneixin les següents condicions:
- Estudiants fins a 21 anys
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Targeta T-10 Estudiants
- Els joves fins a 21 anys de la Roca del Vallès podran adquirir la targeta T-10 Estudiants al 65
per cent del preu de la T-10 d’1 zona de l’ATM, en les dependències que determini l’Ajuntament
de La Roca del Vallès. Hauran d’acreditar que estan empadronats a la Roca del Vallès i que
tenen l’edat sol·licitada. La tarifa serà el que consti en el conveni per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera, en cada moment.
Lloguer local farmaciola Centre Cívic Santa Agnès
Concepte
Lloguer local farmaciola Centre Cívic Santa Agnès

Periodicitat
Mensual

Import
300,00 €
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IV.- SERVEIS D’ENSENYAMENT
Escola Municipal de Música

Concepte
A
B
C
E
F
H
I
J
K
M
N
O
P
Q
R
S
T

Nadons (50 minuts)
Música i moviment al Centre Cultural (60')
Iniciació musical a les escoles de primària (60')
Classe de instrument en grup, cant o conjunt musical (45')
Classe de instrument en grup, cant o conjunt musical (60')
Classe de instrument en grup, cant o conjunt musical (90')
Classe de instrument en grup, cant o conjunt musical (120')
Instrument individual (30')
Instrument individual (30') + combo (45')
Instrument individual (30') + combo (45')
Instrument individual (30')
Tallers musicals (per a alumnes matriculats a instrument) (45')
Cant (per a alumnes matriculats a un altre instrument) (45')
Rocalies a l'institut de la roca (60')
Cor de gospel
Cor de gospel per a alumnes d'instrument de l'escola
Segon instrument
Matricula i confirmació de plaça

No hi haurà cap bonificació per germans.
Normes per accedir als preus reduïts:
A continuació es proposen les condicions d’accés a les tarfies reduïdes:

Edat
De 0 a 3 anys (Fins P3)
De 4 a 6 anys (De P4 a 1r.)
De 4 a 6 anys (De P4 a 1r.)
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
De 8 a 18 anys
De 8 a 18 anys
Més de 18 anys
Més de 18 anys
Més de 8 anys
Més de 8 anys
De 12 a 18 anys
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats

Base
35,00 €
35,00 €
22,00 €
34,00 €
45,00 €
68,00 €
90,00 €
75,00 €
92,00 €
95,00 €
80,00 €
18,00 €
12,00 €
16,00 €
21,00 €
0,00 €
25,00 €
45,00 €

Import (sense IVA)
Reduït Reduït Reduït Reduït
(25 %) (50 %) (75 %) (98 %)
26,25 € 17,50 € 8,75 € 0,70 €
26,25 € 17,50 € 8,75 € 0,70 €
16,50 € 11,00 € 5,50 € 0,44 €
25,50 € 17,00 € 8,50 € 0,68 €
33,75 € 22,50 € 11,25 € 0,90 €
51,00 € 34,00 € 17,00 € 1,36 €
67,50 € 45,00 € 22,50 € 1,80 €
56,25 € 37,50 € 18,75 € 1,50 €
69,00 € 46,00 € 23,00 € 1,84 €
71,25 € 47,50 € 23,75 € 1,90 €
60,00 € 40,00 € 20,00 € 1,60 €
13,50 € 9,00 € 4,50 € 0,36 €
9,00 € 6,00 € 3,00 € 0,24 €
12,00 € 8,00 € 4,00 € 0,32 €
15,75 € 10,50 € 5,25 € 0,42 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
18,75 € 12,50 € 6,25 € 0,50 €
33,75 € 22,50 € 11,25 € 0,90 €
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Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés dels ciutadans empadronats al municipi de La
Roca del Vallès amb necessitats socioeconòmiques a les tarifes reduïdes dels serveis
d’educació municipals.
Tarifes reduïdes
Són les tarifes reduïdes de cadascun del serveis educatius municipals, que es podran aplicar a
aquelles famílies que reuneixin les condicions d’aquestes bases.
Beneficiari
Tindran la condició de beneficiari tots els usuaris dels serveis educatius amb tarificació social,
que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda estiguin empadronats al municipi de La Roca
del Vallès i mantinguin l’empadronament durant tot el temps que gaudeixin de la tarifa reduïda i
estiguin dins d’algun dels trams següents:
Classificació
A
B
C
D

Punts
11 punts o més
De 7 a 10 punts
De 4 a 6 punts
D’1 a 3 punts

Tipus de tarifa
Reduït del 98 %
Reduït del 75 %
Reduït del 50 %
Reduït del 25 %

Càlcul dels punts
Criteris econòmics - Renda Personal Mensual
Menys de 222,00 euros.
De 222,01 euros a 278,84 euros.
De 278,85 euros a 335,74 euros.
De 335,75 euros a 392,62 euros.
De 392,63 euros a 449,50 euros.
A partir de 449,51 euros.
Màxim de punts - Criteris econòmics
Criteris familiars
Família monoparental
Família nombrosa
Màxim de punts – Criteris familiars

Puntuació
5
4
3
2
1
0
5

Puntuació
1
1
1

Criteris socials

Puntuació

Valoració extraordinària en casos socials valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 10 punts
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Criteris econòmics – Renda Personal Mensual
Es considerarà com a unitat familiar, el pare i/o la mare, el tutor i/o la tutora legals i els germans
de l’usuari que convisqui en el mateix domicili de La Roca del Vallès, segons la informació que
figura en el Padró Municipal d’Habitants.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’usuari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili
de l’infant i, per tant, s’inclouran les seves rendes a les de la unitat familiar.
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Escoles Bressol Municipals

Concepte

Periodicitat

Quota matrícula-Inclou matrícula i material (1)
Horari complert (De 09:00 hores a 12:00 hores i de 15:00 hores a
17:00 hores)
Servei esporàdic (Horari tarda – De 15:00 hores i 17:00 hores –No
inclou berenar-) – Per hora d’escolarització
Servei d’acollida
*Acollida de 07:30 hores a 09:00 hores (mensual)
*Acollida de 08:00 hores a 09:00 hores (mensual)
*Acollida de 08:30 hores a 09:00 hores (mensual)
*Acollida de 17:00 hores a 18:00 hores (mensual)
*Acollida esporàdic/dia (matí o tarda) - Una hora
Servei de cuina
Servei de menjador mensual – De setembre a juny (Inclou dinar i
monitoratge de 12:00 hores a 15:00 hores) (2)
Servei de menjador – Juliol (Inclou dinar i monitoratge de 12:00
hores a 15:00 hores) (2)
Servei de menjador mensual reduït – De 12:00 horea a 13:00 hores
(Inclou dinar i monitoratge –No inclou la migdiada) (2)
Servei de menjador esporàdic/dia (Inclou dinar i monitoratge de
12:00 hores a 15 hores) (2)
Servei de menjador esporàdic/dia (Inclou dinar i monitoratge de
12:00 hores a 15 hores) (2)
Servei de berenar esporàdic/dia

Anual
Mensual
(11 mensualitats)

Import (sense IVA)
Reduït
Reduït
Reduït
Base
(25 %)
(50 %)
(75 %)
110,00 €
82,50 €
55,00 €
27,50 €
1.870,00 € 1.402,50 € 935,00 € 467,50 €

Reduït
(98 %)
2,20 €
37,40 €

170,00 €

127,50 €

85,00 €

42,50 €

3,40 €

4,00 €

3,00 €

2,00 €

1,00 €

0,08 €

60,00 €
44,00 €
22,00 €
44,00 €
5,00 €

45,00 €
33,00 €
16,50 €
33,00 €
3,75 €

30,00 €
22,00 €
11,00 €
22,00 €
2,50 €

15,00 €
11,00 €
5,50 €
11,00 €
1,25 €

1,20 €
0,88 €
0,44 €
0,88 €
0,10 €

130,00 €

97,50 €

65,00 €

32,50 €

2,60 €

73,00 €

54,75 €

36,50 €

18,25 €

1,46 €

80,00 €

60,00 €

40,00 €

20,00 €

1,60 €

10,00 €

7,50 €

5,00 €

2,50 €

0,20 €

7,00 €

5,25 €

3,50 €

1,75 €

0,14 €

3,00 €

2,25 €

1,50 €

0,75 €

0,06 €
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Servei d'esmorzar esporàdic/dia
Servei de berenar mensual
Servei d'esmorzar mensual

3,00 €
25,00 €
25,00 €

2,25 €
18,75 €
18,75 €

1,50 €
12,50 €
12,50 €

0,75 €
6,25 €
6,25 €

0,06 €
0,50 €
0,50 €

No hi haurà cap bonificació per germans.
(1) La “quota matrícula” s’ha d’abonar en el moment de la formalització de la matrícula, que per les famílies de nova incorporació, serà el mes de
juny i per les famílies que renovin s’abonarà al mes de setembre.
(2) La “quota menjador” inclou, a més a més del dinar i monitoratge, l’esmorzar –si l’infant és a l’escola a l’hora establerta per l’esmorzar- i el
berenar –si l’infant és a l’escola a l’hora establerta pel berenar-.
Normes per accedir als preus reduïts:
A continuació es proposen les condicions d’accés a les tarfies reduïdes:
Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés dels ciutadans empadronats al municipi de La Roca del Vallès amb necessitats
socioeconòmiques a les tarifes reduïdes dels serveis d’educació municipals.
Tarifes reduïdes
Són les tarifes reduïdes de cadascun del serveis educatius municipals, que es podran aplicar a aquelles famílies que reuneixin les condicions
d’aquestes bases.
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Beneficiari
Tindran la condició de beneficiari tots els usuaris dels serveis educatius amb tarificació social,
que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda estiguin empadronats al municipi de La Roca
del Vallès i mantinguin l’empadronament durant tot el temps que gaudeixin de la tarifa reduïda i
estiguin dins d’algun dels trams següents:
Classificació
A
B
C
D

Punts
11 punts o més
De 7 a 10 punts
De 4 a 6 punts
D’1 a 3 punts

Tipus de tarifa
Reduït del 98 %
Reduït del 75 %
Reduït del 50 %
Reduït del 25 %

Càlcul dels punts
Criteris econòmics - Renda Personal Mensual
Menys de 222,00 euros.
De 222,01 euros a 278,84 euros.
De 278,85 euros a 335,74 euros.
De 335,75 euros a 392,62 euros.
De 392,63 euros a 449,50 euros.
A partir de 449,51 euros.
Màxim de punts - Criteris econòmics
Criteris familiars
Família monoparental
Família nombrosa
Màxim de punts – Criteris familiars

Puntuació
5
4
3
2
1
0
5

Puntuació
1
1
1

Criteris socials

Puntuació

Valoració extraordinària en casos socials valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 10 punts

Criteris econòmics – Renda Personal Mensual
Es considerarà com a unitat familiar, el pare i/o la mare, el tutor i/o la tutora legals i els germans
de l’usuari que convisqui en el mateix domicili de La Roca del Vallès, segons la informació que
figura en el Padró Municipal d’Habitants.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’usuari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili
de l’infant i, per tant, s’inclouran les seves rendes a les de la unitat familiar.
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Casalet d’estiu-Escola Bressol Les Orenetes

Concepte

Base

1 hora
Casalet-1 dia
(De 08:30 hores a 12:30 hores)
Acollida de 08:00 hores a 08:30 hores
(Per setmana)
Casalet-1 setmana
(De 08:30 hores a 12:30 hores)
Dinar-1 dia
Dinar-1 setmana

3,35 €

Import (sense IVA)
Reduït Reduït Reduït
(25 %)
(50 %)
(75 %)
2,51 €
1,67 €
0,84 €

Reduït
(98 %)
0,07 €

13,40 €

10,05 €

6,70 €

3,35 €

0,27 €

10,00 €

7,50 €

5,00 €

2,50 €

0,20 €

67,00 €

50,25 €

33,50 €

16,75 €

1,34 €

7,00 €
35,00 €

5,25 €
26,25 €

3,50 €
17,50 €

1,75 €
8,75 €

0,14 €
0,70 €

No hi haurà cap bonificació per germans.
Normes per accedir als preus reduïts:
A continuació es proposen les condicions d’accés a les tarfies reduïdes:
Objecte
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés dels ciutadans empadronats al municipi de La
Roca del Vallès amb necessitats socioeconòmiques a les tarifes reduïdes dels serveis
d’educació municipals.
Tarifes reduïdes
Són les tarifes reduïdes de cadascun del serveis educatius municipals, que es podran aplicar a
aquelles famílies que reuneixin les condicions d’aquestes bases.
Beneficiari
Tindran la condició de beneficiari tots els usuaris dels serveis educatius amb tarificació social,
que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda estiguin empadronats al municipi de La Roca
del Vallès i mantinguin l’empadronament durant tot el temps que gaudeixin de la tarifa reduïda i
estiguin dins d’algun dels trams següents:
Classificació
A
B
C
D

Punts
11 punts o més
De 7 a 10 punts
De 4 a 6 punts
D’1 a 3 punts

Tipus de tarifa
Reduït del 98 %
Reduït del 75 %
Reduït del 50 %
Reduït del 25 %
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Càlcul dels punts
Criteris econòmics - Renda Personal Mensual
Menys de 222,00 euros.
De 222,01 euros a 278,84 euros.
De 278,85 euros a 335,74 euros.
De 335,75 euros a 392,62 euros.
De 392,63 euros a 449,50 euros.
A partir de 449,51 euros.
Màxim de punts - Criteris econòmics
Criteris familiars
Família monoparental
Família nombrosa
Màxim de punts – Criteris familiars

Puntuació
5
4
3
2
1
0
5

Puntuació
1
1
1

Criteris socials

Puntuació

Valoració extraordinària en casos socials valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 10 punts

Criteris econòmics – Renda Personal Mensual
Es considerarà com a unitat familiar, el pare i/o la mare, el tutor i/o la tutora legals i els germans
de l’usuari que convisqui en el mateix domicili de La Roca del Vallès, segons la informació que
figura en el Padró Municipal d’Habitants.
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’usuari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili
de l’infant i, per tant, s’inclouran les seves rendes a les de la unitat familiar.
Lloguer de pistes esportives dels centres escolars d’infantil i primària
Concepte
Entitats del municipi
Particulars i entitats de fora del municipi (Per hora)

Import
Gratuït
30,00 €

Curs de preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional
de Grau mitjà
Concepte
Periodicitat Import
Curs Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de formació
Puntual
50,00 €.
professional de Grau mitjà
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Bonificacions i exempcions:
a) Bonificació del 50 per cent del preu públic per als membres de família nombrosa de
categoria general.
b) Exempció per a les persones en situació d’incapacitat permanent total i absoluta,
legalment reconeguda.
c) Exempció per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Exempció per a les persones que pertanyin a famílies amb una renda anual, dividia pel
nombre de membres que la integrin, inferior al 75 per cent del salari mínim
interprofessional.
V.- SERVEIS D’ESPORTS
Us privatiu del bar de les instal·lacions esportives municipals
Concepte
Us privatiu bar instal·lacions esportives municipals

Periodicitat
Mensual

Preus màxims dels bars de les instal·lacions esportives municipals
Concepte

Import

Begudes:
Aigua
Aigua amb gas
Coca cola
Coca cola - Light
Coca cola - Zero
Fanta - Taronga
Fanta - Llimona
Biterkas
Tònica
Sucs
Trina
Nestea
Aquarius
Cacaolat
Powerade
Red bull
Cafès i infusions:
Cafè sol
Cafè tallat
Cafè amb llet
Cafè americà
Té
Camamilla

Petita
Gran

1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,60 €
1,60 €
1,80 €
2,20 €
2,20 €
1,10 €
1,20 €
1,40 €
1,10 €
1,40 €
1,40 €

Import
650,00 €
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1,40 €
1,40 €
1,50 €
1,40 €

Menta poliol
Til·la
Tes especials
Cola Cao
Cerveses
Mitjana estrella
Mitjana Voll Damm
Mitjana estrella sense
Mitjana estrella sense llimona
Quinto estrella
Copa de barril San Miguel

Petita
Gran

Snaks
Patates
Ametlles torrades
Escorces de porc
Micado
Galetes - Principe
Galetes xip - Ahoy!
Palitos de pa
Chipicao
Bits
Tires de regalèssia
Quicos
Mix de fruita seca
Kit Kat
xiclets
ou kinder
kinder bo
Brioxeria
Dònuts de sucre
Dònuts de xoco
Napolitana de xoco
Napolitana de crema
Croissant
Entrepans
Llom
Llom amb formatge
Bacon
Bacon amb formatge

1,50 €
1,80 €
1,50 €
1,50 €
1,20 €
1,20 €
1,50 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,30 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
0,35 €
0,50 €
0,50 €
1,50 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,50 €
1,50 €
1,30 €

Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà

2,50 €
3,50 €
2,80 €
3,80 €
2,30 €
3,30 €
2,50 €
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Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran
Mitjà
Gran

Hamburgueses
Salxitxes
Frankfurt
Xistorra
Truita
Pit de pollastre
Panceta
Pernil
Llonganissa
Pernil dolç
Formatge
Xoriço
Tonyina
Bikini

3,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
3,80 €
2,50 €
3,50 €
2,80 €
3,80 €
2,50 €
3,50 €
2,80 €
3,80 €
2,50 €
3,50 €
2,80 €
3,80 €
2,50 €
3,50 €
2,30 €
3,30 €
2,50 €
3,50 €
2,80 €
3,80 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €

Inscripció en la Marxa de La Creu, dintre de les activitats de la Festa de La Creu
Concepte
Import
Inscripció en la Marxa de La Creu, dintre de les activitats de la
5,00 €
Festa de la Creu
VI.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES:
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

PISCINA

Concepte
Quotes d’inscripció
Infantil (De 5 a 15 anys)
Adult (De 16 a 59 anys)
2n. familiar adult
Quota empresa
Gent gran (Més de 60 anys)

MUNICIPAL

I

LLOGUER

D’ALTRES

Import
36,25 €
55,90 €
43,80 €
43,80 €
36,25 €

Intervenció/Serveis Econòmics
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Familiar
Entitats i col·lectius
Pensionistes i discapacitats
Quotes mensuals
Infantil (De 5 a 15 anys)
Adult (De 16 a 59 anys)
2n. familiar adult
Quota empresa
Gent gran (Més de 60 anys)
Entitats i col·lectius
Pensionistes i discapacitats
Aturats
Permanència
Cursets de natació (Preu trimestral) – No abonats
Petits de 2 a 5 anys 1 dia a la setmana
Petits de 2 a 5 anys 2 dia a la setmana
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia a la setmana
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia a la setmana
Grans de 11 a 16 anys 1 dia a la setmana
Grans de 11 a 16 anys 2 dia a la setmana
Adults mes de 17 anys 1 dia a la setmana
Adults mes de 17 anys 2 dia a la setmana
Entrenament personal 1 sessió
Entrenament Personal Bonus 5 sessions
Entrenament Personal Bonus 10 sessions
Cursets de natació (Preu trimestral) – Abonats
Petits de 2 a 5 anys 1 dia a la setmana
Petits de 2 a 5 anys 2 dia a la setmana
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia a la setmana
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia a la setmana
Grans de 11 a 16 anys 1 dia a la setmana
Grans de 11 a 16 anys 2 dia a la setmana
Adults mes de 17 anys 1 dia a la setmana
Adults mes de 17 anys 2 dia a la setmana
Entrenament personal 1 sessió
Entrenament Personal Bonus 5 sessions
Entrenament Personal Bonus 10 sessions
Entrades puntuals
Infantil (De 5 - 15 anys) - Piscina de La Roca del Vallès
Adult (De 16 – 59 anys ) - Piscina de La Roca del Vallès
Gent gran (Més de 60 anys) - Piscina de La Roca del Vallès
Infantil (De 5 - 15 anys), adult (De 16 - 59 anys) i gent gran (Més de 59 anys) Estiu -Piscina Santa Agnès
Infantil, adult i gent gran migdia (Fins o a partir de 15:00 hores) - Estiu
Familiar - Estiu
Entrada de grups (Preu individual)
Entrada grups d'entitats municipi i serveis municipals (Preu individual)
Abonaments d’estiu
10 banys - Infantil (Fins els 15 anys)
10 banys - Adult (A partir dels 16 anys)

72,00 €
43,80 €
36,25 €
18,00 €
37,90 €
28,90 €
28,90 €
23,00 €
28,90 €
23,00 €
18,00 €
2,90 €
49,90 €
78,50 €
49,90 €
78,50 €
43,30 €
68,50 €
50,90 €
88,95 €
27,50 €
123,50 €
223,50 €
24,95 €
39,50 €
24,95 €
39,50 €
21,70 €
34,05 €
25,45 €
44,45 €
22,50 €
100,00 €
198,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
2,50 €
12,00 €
2,60 €
0,52 €
34,45 €
39,20 €
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Abonament mensual - Infantil (Fins els 15 anys)
Abonament mensual- Adult (De 16 a 59 anys)
Abonament mensual - Jubilat (Més de 60 anys)
Abonament mensual - Familiar (Parelles amb fills menors dels 16 anys)
Abonament de temporada - Infantil (Fins els 15 anys)
Abonament de temporada - Adult (De 16 a 59 anys)
Abonament de temporada - Jubilat (Més de 60 anys)
Abonament de temporada - Familiar (Parelles amb fills menors de 16 anys)
Escoles (En horari lectiu)
Escoles bressol (De 1 a 3 anys)
P-3, P-4 i P-5
Primària i E.S.O.
Escoles (En horari extraescolar)
Escoles bressol (De 1 a 3 anys)
P-3, P-4 i P-5
Primària i E.S.O.
Entrenador personal (Abonats)
Entrenament personal - 1 sessió
Entrenament personal - Bonus de 5 sessions
Entrenament personal - Bonus de 10 sessions
Entrenador personal (No abonats)
Entrenament personal - 1 sessió
Entrenament personal - Bonus de 5 sessions
Entrenament personal - Bonus de 10 sessions
Concepte

Import

Pàdel (Abonats)
Lloguer pista (1 hora, si juguen 4) - Per persona
2,50 €
Lloguer pista (1 hora, si juguen 3) - Per persona
3,30 €
Lloguer pista (1 hora, si juguen 2) - Per persona
5,00 €
Llum (1 hora)
2,00 €
Lloguer de raquetes i pilotes
4,00 €
Venda pot de 3 pilotes
5,00 €
Pàdel (Resta d’usuaris)
Lloguer pista (1 hora, si juguen 4) - Per persona
5,00 €
Lloguer pista (1 hora, si juguen 3) - Per persona
6,60 €
Lloguer pista (1 hora, si juguen 2) - Per persona
10,00 €
Llum (1 hora)
3,00 €
Lloguer de raquetes i pilotes
5,00 €
Venda pot de 3 pilotes
6,00 €
Centre Esportiu Municipal (Abonats)
Servei de pàdel
15,00 €
Llum (1 hora)
2,00 €
Abonament de 10 hores
20,00 €
Centre Esportiu Municipal (No abonats)
Llum (1 hora)
3,00 €
Abonament de 10 hores
35,00 €
Torneig de pàdel – Cap de setmana)
20,00 €
Servei de Salut (Abonats al Centre Esportiu Municipal)
Servei de revisió mèdica
55,00 €

37,70 €
56,80 €
37,70 €
96,30 €
111,00 €
166,50 €
111,00 €
235,00 €
44,95 €
38,75 €
31,95 €
63,35 €
53,15 €
44,30 €
22,50 €
100,00 €
198,00 €
27,50 €
123,50 €
223,50 €
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Concepte
Camp de futbol (Reta d’usuaris)
Futbol 11 - Amb llum (Preu/hora)
Futbol 11 - Sense llum (Preu/hora)
Futbol 7 - Amb llum (Preu/hora)
Futbol 7 - Sense llum (Preu/hora)
Lloguer d'entitats (Preu/hora)
Pista poliesportiva
Pista sencera (Preu/hora)
Piscina
Carril (Preu/hora)
Pavelló (Resta d’usuaris)
Pista sencera (Preu/hora)
1/3 pista (Preu/hora)
Lloguer d'entitats (Preu/hora)

Import
99,50 €
73,50 €
68,40 €
49,00 €
51,83 €
40,50 €
59,20 €
91,70 €
61,30 €
50,17 €

Les entitats esportives municipals hauran de fer un dipòsit de 120,00 euros a l’inici de la
temporada per garantir la bona conservació del material i les instal·lacions municipals. Aquesta
garantia serà retornada a final de temporada si no hi ha cap desperfecte, un cop valorat
positivament l’ús correcte de les mateixes.
Concepte
Període
Activitats complementàries (2 dies/setmana) - Pilates
Mensual
Abonats ( Sessions (2 dies a la setmana)
Trimestral
Mensual
No abonats ( Sessions (2 dies a la setmana)
Trimestral
Activitats dirigides – Infantils (De 6 a 11 anys)
Abonats – Zumba kids
Trimestral
No abonats – Zumba kids
Trimestral
Ioga – Adults (2 dies/setmana) (1)
Adults – Ioga
Trimestral
Activitats complementàries (2 dies/setmana)
Activitats dirigides de sala
Mensual
Activitats dirigides d’aigua
Mensula
Altres
Festa d’anniversari aquàtic (Preu per grup de
20 nens/es) (2)

Import
20,17 €
60,50 €
36,67 €
110,00 €
80,70 €
121,80 €
64,26 €
25,25 €
25,25 €
110,00 €

(1) Els pensionistes i els jubilats, tindran un descompte del 50 per cent sobre el preu.
(2) Només per abonats amb autorització paterna i un alt nivell de natació.
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Venda de material
Concepte
Ulleres - Adult
Ulleres - Nen/a
Taps d'orelles
Xurro normal
Manguitos
Gorros de silicona llisos - Adult
Gorros de silicona llisos - Nen/a
Gorros de lycra llisos
Pinces nas

Import
10,00 €
9,00 €
3,50 €
9,00 €
14,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €

Les activitats d’estiu per a infants i joves organitzades per l’Ajuntament i les entitats del municipi
tindran un descompte del 80 per cent del preu d’entrada puntual per a grups.
1. L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança fiscal neix des que
es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
2. El pagament dels preus públics pels serveis singulars relacionats en els epígrafs I.a), I.b), I.d) i
V.D.a), s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte.
3. Els preus públics pels serveis continuats, es pagaran en la primera desena de cada trimestre
natural.
4. Els preus públics pels serveis puntuals, es pagaran en el moment de fer la pertinent
inscripció.
5. Els jubilats i pensionistes gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en les quotes
corresponents a Tallers i Cursets subjectes a aquesta ordenança fiscal.
6. A partir del segon germà inscrit en un mateix taller o curset subjecte a aquesta ordenança fiscal,
aquest/s gaudirà/n d’una bonificació del 50 per cent en la quota corresponent.
7. Els nois i noies amb abonament de temporada a la piscina municipal, gaudiran d’una bonificació
del 25 per cent en els Cursets d’Estiu.
8. L’establiment de les Categories A,B i C dels Cursets i Tallers vindrà determinada pel pressupost
de despeses dels mateixos.
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VII.- SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ
Concepte
Curs d’anglès per persones aturades (52:30 hores)
Curs de preparació a l’ACTIC
(1)

Ordinari
Reduït (1)

Import
75,00 €
30,00 €
10,00 €

Tenen dret a sol·licitar el preu reduït:
- Les persones aturades.
- Els membres de família nombrosa general.
- Els membres de família monoparental de categoria general.
- Les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33 per cent o més.

Per sol·licitar l’aplicació del preu reduït, s’hauran d’aportar els següents documents acreditatius:
-

Família nombrosa: Carnet actualitzat.
Família monoparental: Carnet actualitzat.
Aturats:
o Certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social.
o Certificat de vida laboral.
o Certificat de demanda a les Oficines de Treball de la Generalitat de Cataluny
que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica.
o Informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
o Justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur, de l’ajut familiar
o del PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció).

Article 6è. – Meritament.
Els preus públics que es relacionen en aquesta ordenança fiscal es meritaran quan s’iniciï la
realització de l’activitat que constitueix l’objecte del concepte determinat a l’article 2.
Article 7è.- Impost sobre el valor afegit (en anagrama, IVA).
Tret que no es determini el contrari, els preus que figuren en aquesta ordenança fiscal s’han de
considerar com “sense IVA”. La seva aplicació, s’ajustarà al que determina la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Article 8è. – Règim de declaració i d’ingrés.
Els preus públics establerts a les tarifes s’exigiran en el moment en que s’iniciï la realització de
l’activitat que constitueix l’objecte del concepte determinat a l’article 2.
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Article 9è. - Delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’establert a l’article 23.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i a l’article 47.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Junta de Govern Local serà competent,
per modificar aquesta ordenança fiscal.
L’abast de les modificacions delegades, es limita als preus públics (modificació, establiment de
nous i eliminació d’altres) i als percentatges en l’aplicació de les bonificacions (modificacions,
establiment de noves i eliminació d’altres).
Article 10è. - Actuacions per delegació.
1. - Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les
normes previstes en aquesta ordenança fiscal seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. - Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats
en la Diputació.
3. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.
Disposició addicional. - Modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició final.
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
extraordinària celebrada en La Roca del Vallès el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor l’1 de
gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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La Roca del Vallès, a 31 de desembre de 2017.

L’Alcalde-President,
Albert Gil i Gutiérrez.

El Secretari municipal,
Antoni Peralta i Garcerà.

