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de reparcel·lació que s'aprova definitiva-
ment, a què s'hagi formalitzat l'acord entre
l'Administració actuant i la Junta de Compen-
sació sobre la manera de compensar l'Admi-
nistració actuant pels habitatges de protecció
facilitats fora de l'àmbit d'actuació, per a
possibilitar el reallotjament dels afectats.

6è) Donar-ne compte a la Comissió d'Ur-
banisme, Infraestructures i Habitatge."

Contra aquesta resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que
l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat
a partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'en-
demà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat del Contenciós Administratiu de Barcelo-
na, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.

Havent-se acomplert la prescripció contin-
guda a l'apartat 4t de l'acord transcrit, es
comunica als efectes oportuns.

Barcelona, 18 de novembre de 2008.

La Secretària delegada, p.d., Natàlia
Amorós i Bosch.

022008031579
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Presidència, Territori i
Funció Pública, en sessió del dia 19-11-
2008, adoptà el següent acord:

«Aprovar inicialment la modificació del
Reglament Orgànic Municipal quant a la par-
ticipació remota en cas de permís de mater-
nitat/paternitat, i al nou sistema d'elaboració
d'actes, segons el text que consta com a
document adjunt; donar-li el tràmit d'infor-
mació pública que estableixen l'article 178
b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i
l'article 112 del Reglament Orgànic Munici-
pal; i atorgar un termini de trenta dies, a
comptar des del següent al de la publicació
de l'anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per a consultar l'expedient i, si fos
el cas, formular-hi al·legacions i/o suggeri-
ments.»

En compliment de l'esmentat acord, l'ex-
pedient romandrà exposat al públic per a la
seva consulta a la Direcció d'Administració
General de l'Ajuntament de Barcelona (Pl.
Sant Miquel 4-5, planta 4a), horari de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a
dijous de 16 a 18 hores, durant un termini de
30 dies a comptar des del dia següent de la
seva publicació.

Barcelona, 20 de novembre de 2008.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022008031700
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Presidència, Territori i
Funció Pública, en sessió del dia 19-11-
2008, adoptà el següent acord:

«Aprovar inicialment la modificació de
l'Ordenança reguladora d'administració
electrònica segons el document que figura en
l'expedient; donar-li el tràmit d'informació
pública que estableixen l'article 178 b) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, i l'article
112 del Reglament Orgànic Municipal, i ator-
gar un termini de trenta dies, a comptar des
del següent al de la publicació de l'anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per a consul-
tar l'expedient i, si fos el cas, formular-hi
al·legacions i/o suggeriments.»

En compliment de l'esmentat acord, l'ex-
pedient romandrà exposat al públic per a la
seva consulta a la Direcció d'Administració
General de l'Ajuntament de Barcelona (Pl.
Sant Miquel 4-5, planta 4a), horari de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a
dijous de 16 a 18 hores, durant un termini de
30 dies a comptar des del dia següent de la
seva publicació.

Barcelona, 20 de novembre de 2008.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022008031702
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió del dia
10 de setembre de 2008, ha acordat:

Aprovar la regulació general dels preus
públics municipals, així com els preus
públics per a l'any 2009 i successius, pels
serveis de: Equipaments residencials per a
disminuïts físics i llars residències per a dis-
minuïts psíquics; Residències, habitatges tute-
lats i centres de dia; Serveis de la Unitat
Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir
de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació
realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció
d'Incendis i Salvament; Productes i Serveis de
Barcelona Informació; Serveis culturals i llo-
guer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe i
Serveis de recollida de residus comercials i
industrials assimilables a municipals i de
prestació de serveis especials de neteja i
recollida de residus municipals.

Aprovar els preus públics pels serveis d'a-

tenció domiciliària i la Granja Escola Can
Girona, que entraran en vigor a l'endemà de
la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

Contra els esmentats acords els interessats
podran interposar directament recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS
PÚBLICS

Art. 1r. Naturalesa de la regulació
1. D'acord amb allò que disposa l'article

127 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l'article 16.m) de la Carta
Municipal de Barcelona, l'Ajuntament esta-
bleix la present regulació general dels preus
públics que conté les normes comunes, tant
substantives com procedimentals, que cal
considerar, amb caràcter general, parts inte-
grants de la regulació de cadascun d'aquells,

en tot allò que aquestes no regulin expressa-
ment.

2. La concreció de cada preu públic
només contindrà els elements indispensables
per a la fixació de la quantia corresponent
així com, si escau, aquells criteris específics
de gestió, liquidació o recaptació que siguin
necessaris d'acord amb la naturalesa de l'ac-
tuació o del servei de què es tracti. La present
regulació general, per tant, és directament
aplicable en la resta d'aspectes.
Art. 2n. Concepte

1. Tenen la consideració de preus públics
les contraprestacions pecuniàries que es
satisfacin per les prestacions de serveis i la
realització d'activitats efectuades en règim de
dret públic, quan hi concorren les dues cir-
cumstàncies següents:

a) Es tracta de serveis o activitats que no
són de sol·licitud o de recepció obligatòries
pels administrats.

b) i alhora són prestats o realitzades pel
sector privat.

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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2. A l'efecte d'allò que estableix l'apartat
1, no es considera voluntària la sol·licitud
pels administrats:

a) Si els és imposada per disposicions
legals o reglamentàries.

b) Si el servei o l'activitat sol·licitada són
essencials o imprescindibles per a la vida pri-
vada o social dels administrats.

3. S'entendran compreses dins els preus
públics dels apartats anteriors d'aquest article
les contraprestacions que corresponguin,
entre d'altres, als conceptes següents, quan hi
concorrin les dues circumstàncies assenyala-
des a l'apartat 1 d'aquest article:

- Actuacions d'atenció domiciliària a per-
sones en situació de dependència.

- Actuacions de la secció canina i de la
unitat muntada de la Guàrdia Urbana i ser-
veis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana.

- Productes i serveis de Barcelona Informa-
ció.

- Equipaments residencials per a dismi-
nuïts físics i llars residències per a disminuïts
psíquics.

- Residències, habitatges tutelats i centres
de dia, per a la gent gran.

- Prestació de serveis de recollida de resi-
dus comercials i de prestació serveis espe-
cials de neteja i recollida de residus munici-
pals.

- Els cursos de formació del Servei de pre-
venció i extinció d'incendis i salvament.

- Serveis culturals i lloguer d'espais del
Pavelló Mies van der Rohe.

Tots els demés serveis que acompleixin els
conceptes expressats al punt 1 d'aquest arti-
cle.
Art. 3r. Obligats al pagament

Són obligats al pagament dels preus
públics les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin la prestació dels corresponents ser-
veis i activitats, o se'n beneficiïn.
Art. 4t. Quantia

1. L'import dels preus públics per presta-
ció de serveis o realització d'activitats haurà
de donar cobertura, com a mínim, fins al cost
del servei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques,
culturals o d'interès públic que així ho acon-
sellin, l'Ajuntament podrà fixar contrapresta-
cions per sota dels límits fixats en l'apartat
anterior.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de

pagament
1. L'obligació de pagar els preus públics

neix amb l'inici de la prestació del servei o la
realització de l'activitat, tot i que l'Ajunta-
ment pot exigir el dipòsit previ de l'import
total o parcial.

2. Igualment, l'obligació de pagament del
preu públic neix en el moment d'utilitzar un
servei.
Art. 6è. Gestió de les contraprestacions

1. L'Administració pot exigir dels usuaris
totes les declaracions o aportacions de dades
que consideri necessàries per conèixer el
grau real d'utilització del servei i pot, així
mateix, fer les comprovacions oportunes.

2. En el cas que els usuaris no facilitin les
dades sol·licitades o impedeixin les compro-
vacions esmentades anteriorment, l'Adminis-
tració municipal podrà practicar les liquida-
cions per estimació, partint de les dades que
posseeixi.
Art. 7è. Procediment de recaptació

1. La recaptació de les contraprestacions
es farà:

a) En període voluntari.
Els períodes de pagament de caràcter

voluntari seran els que s'assenyalin en les
respectives normes d'aplicació o, si escau,
calendari de cobraments aprovat anualment
per l'Ajuntament.

b) En període executiu.
Transcorreguts els terminis de pagament

establerts per a cadascuna de les diferents
contraprestacions sense que s'hagi acreditat
el pagament que correspongui, l'Ajuntament
podrà exigir aquests deutes pel procediment
administratiu de constrenyiment.

2. El procediment recaptador només es
suspendrà per les raons i en els casos expres-
sament previstos per la Llei.

3. Quan per raons no imputables a l'obli-
gat al pagament del preu públic no es faci
l'activitat, procedirà la devolució de l'import
corresponent.
Art. 8è. Interessos de demora

Els preus públics acreditaran interès de
demora des del dia següent a la finalització
del termini de pagament en període volunta-
ri, sense que se n'hagi fet l'ingrés.
Art. 9è. Domiciliació en entitats de dipòsit

1. Els obligats al pagament podran domici-
liar el pagament dels preus públics en comp-

tes oberts en entitats de dipòsit.
2. Les domiciliacions fetes pels obligats al

pagament tindran validesa durant el temps
que duri la prestació del servei fins que el
mateix interessat no les anul·li o les canviï.
Art. 10è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener del 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PER A EQUIPAMENTS
RESIDENCIALS PER A DISMINUÏTS FÍSICS I
LLARS RESIDÈNCIES PER A DISMINUÏTS
PSÍQUICS

Art.1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona,
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'arti-
cle 127 de la RD 2/2004 de 5 de març, regu-
ladora de les hisendes locals, de conformitat
amb els articles 41 a 47 de la mateixa llei i el
que disposa l'article 3r de l'Estatut de l'Insti-
tut municipal de persones amb discapacitat
aprovat pel Consell Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona en sessió de 14 de octubre de
2005, es fixen els preus per la prestació de
serveis en els Residències per a disminuïts
físics i en les llars residència per a disminuïts
psíquics.
Art. 2. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquests preus
públics la regulació de la contraprestació
pecuniària per a la utilització de les llars
residència per a disminuïts físics i de les llars
residències per a disminuïts psíquics.
Art. 3. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament de les correspo-
nents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels
serveis que són objecte d'aquests preus
públics, d'acord amb el Decret 394/1996 de
la Generalitat de Catalunya, pel qual es regu-
len les contraprestacions dels usuaris i usuà-
ries de serveis socials, així com les garanties
mínimes per a aquests.
Art. 4. Quantia

Les tarifes mensuals aplicables són les
següents:

SERVEIS RESIDENCIALS PER DISMINUÏTS FÍSICS I LLARS
RESIDÈNCIES PER DISMINUÏTS PSÍQUICS

§ EUR#

Servei residencial per a disminuïts físics, "Vila olímpica-paralímpica"§ 2.493,62#

§ EUR#

Llar-residència per a disminuïts psíquics " Casa Bloc"§ 1.933,20#

Dels ingressos totals de l'usuari o usuària
es deduirà el preu/plaça mes del centre
corresponent, respectant-ne sempre la garan-
tia del 40% del salari mínim interprofessional
per a la lliure disposició de l'usuari o usuària.
L'Ajuntament acceptarà la contribució del
pagament d'aquells familiars que voluntària-
ment hi vulguin col·laborar en el cas que l'u-
suari o usuària no arribi a la totalitat del
preu/plaça mes.

Art. 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament comença en el
moment en què es presten els serveis que s'hi
regulen
Art. 6. Data d'aprovació i vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener del 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PER A RESIDÈNCIES,
HABITATGES TUTELATS I CENTRES DE DIA

Art.1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona,
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'arti-
cle 127 de la RD 2/2004 de 5 de març, regu-
ladora de les hisendes locals, de conformitat
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amb els articles 41 a 47 de la mateixa llei, es
fixen els preus per la prestació de serveis en
residències, habitatges tutelats i centres de
dia municipals per a gent gran.
Art. 2n. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
a la utilització dels serveis de residències i
habitatges tutelats municipals per a gent gran.
Art. 3r. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament de les correspo-
nents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels
serveis que són objecte d'aquesta regulació,
d'acord amb allò que s'estableix en el Decret
394/1996 de la Generalitat de Catalunya, pel
qual es regulen les contraprestacions dels
usuaris/àries de serveis socials, així com les
garanties mínimes per a aquests.
Art. 4t. Quantia

Les tarifes mensuals aplicables són les
següents:

1. Residències per a la gent gran:
Les residències municipals tenen l'acredi-

tació d'entitats col·laborades per part de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
programa de Suport a l'Acolliment Residen-
cial per a Gent Gran (Ordre ASC/32/2008, de
23 de gener), per aquest motiu els preus
públics de les residències municipals s'esta-
bleixen en funció de la dependència de l'u-
suari (alta, mitja o baixa) tal com determina
el Protocol per a la Millora en Qualitat i
Finançament del Programa de Suport a l'Aco-
lliment Residencial.

Per tant els preus públics per a l'any 2009
per les residències municipals: Francesc Lay-
ret, Parc Guinardó, Josep Miracle i Fort Pienc
seran:

Nivell de dependència alt§ 2.010,58 EUR plaça / mes#
Nivell de dependència mitja§ 1.715,55 EUR plaça / mes#
Nivell de dependència baix§ 1.489,32 EUR plaça / mes#

El càlcul de la contraprestació que abo-
narà l'usuari en funció dels seus ingressos, és
el determinat al decret 394/1996 de 12 de
desembre sobre règim de contraprestacions
dels usuaris en la prestació de serveis socials.
Notes:

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 20% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de
renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
20% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-

ciària d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduirà el 30% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 20% de l'indicador de renda
de suficiència.

2. Habitatges tutelats per a gent gran:
El preu mensual d'aquests equipaments

serà de 311,84 EUR.
Notes:

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 60% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de
renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
35% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-
ciaria d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduiran el 85% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 35% de l'indicador de renda
de suficiència.

3. Centres de dia:
El preu dia d'aquests equipaments serà de

29,39 EUR.
Notes:

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 60% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de
renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
35% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-
ciaria d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduiran el 85% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 35% de l'indicador de renda
de suficiència.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament comença en el
moment en què es presten els serveis que s'hi
regulen.
Art. 6è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener de 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE LA
UNITAT MUNTADA, LA SECCIÓ CANINA I
LA GALERIA DE TIR DE LA GUÀRDIA
URBANA

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus per la prestació de serveis de
la unitat muntada, de la secció canina i de la
galeria de tir de la Guàrdia Urbana.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
la prestació de serveis de la unitat muntada,
de la secció canina i de la galeria de tir de la
Guàrdia Urbana, a petició d'interessats.
Article 3. Obligació de pagament

Estaran obligats al pagament de la tarifa
tots els interessats que sol·licitin aquests ser-
veis.
Article 4. Quantia

Les tarifes a aplicar són les consignades en
l'annex.
Article 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació del servei de la Guàrdia Urbana.
Article 6. Normes de gestió, liquidacions i
tramitació

La gestió del preu s'inicia a petició de l'in-
teressat. Aquesta prestació té un caràcter
purament discrecional, podent l'Ajuntament
acceptar o refusar la sol·licitud del particular.

S'aplicarà un descompte del 50% del preu
a les sol·licituds que realitzin associacions o
fundacions de caràcter benèfic o assistencial.

En els casos en que s'estimi i previ informe
de la Gerència de Prevenció, Seguretat i
Mobilitat, es podrà eximir de pagament a
l'entitat sol·licitant quan es tracti d'una asso-
ciació de veïns i comerciants o una entitat
sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a
Barcelona i l'acte afavoreixi la proximitat
local.

En totes les actuacions fora del termini
municipal de Barcelona, el transport del per-
sonal i del bestiar anirà a càrrec del sol·lici-
tant.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener de 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX

TARIFES

§ EUR#

PER SERVEIS DE LA UNITAT MUNTADA I LA SECCIÓ CANINA DE LA GUÀRDIA

URBANA§

#

- Per agent i hora, servei diürn§ 40,80#

§ EUR#

- Per agent i hora, servei nocturn§ 46,64#
- Per agent i hora, servei festiu§ 45,70#
- Per caporal i hora, servei diürn§ 46,64#
- Per caporal i hora, servei nocturn§ 47,07#
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§ EUR#

- Per caporal i hora, servei festiu§ 48,01#
- Per sergent i hora, servei diürn§ 48,30#
- Per sergent i hora, servei nocturn i/o festiu§ 52,48#
- Per sotsinspector i hora, servei diürn§ 51,84#
- Per sotsinspector i hora, servei nocturn i/o festiu§ 56,39#
- Per inspector i hora, servei diürn§ 66,84#
- Per inspector i hora, servei nocturn i/o festiu§ 71,77#
- Per intendent i hora, servei diürn§ 71,37#

§ EUR#

- Per intendent i hora, servei nocturn i/o festiu§ 76,30#
- Per cavall/dia§ 15,32#
- Per gos/dia§ 8,50#
PER SERVEIS DE LA GALERIA DE TIR DE LA GUÀRDIA URBANA§ #

- Utilització línia de tir. Preu hora i línia de tir§ 12,00#
- Instructor de Galeria. Preu/hora§ 40,80#

PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE CURSOS
DE FORMACIÓ REALITZATS PEL SERVEI DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I
SALVAMENT

Article 1.Disposicions Generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-

ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 42 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus pel servei de cursos de forma-
ció realitzats pel Servei de Prevenció, d'Extin-
ció d'Incendis i Salvament.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària pel
servei de cursos de formació realitzats pel
Serveis de Prevenció, d'Extinció d'Incendis i

Salvament.
Article 3. Obligació de Pagament

Estan obligats al pagament de la tarifa tots
els interessats que demanin el servei.
Article 4. Quantia

Les tarifes a aplicar són les següents:

§ EUR#

CURSOS DE FORMACIÓ A TERCERS EN TÈCNIQUES D'EXTINCIÓ

D'INCENDIS I SALVAMENT§
#

Preu hora per persona§ 26,21 EUR#
Utilització extintor§ 23,41 EUR#

§ EUR#

Utilització Túnel del Foc. Preu/hora§ 150,15 EUR#

PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ A TERCERS EN TÈCNIQUES SANITÀRIES§
#

Preu per persona i dia§ 43,51EUR#
Col·laboracions docents. Preu per hora monitor § 76,38EUR#

Article 5. Naturalesa de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació del servei de Prevenció i Extinció d'In-
cendis i Salvament.
Article 6. Normes de Gestió i Recaptació

La gestió i recaptació es regirà per la regu-
lació general dels preus públics municipals.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener 2009 i continuarà vigent mentre no
se'n acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS PRODUCTES I
SERVEIS DE BARCELONA INFORMACIÓ

Art. 1r. Disposicions generals
D'acord amb el que disposa l'article 16.m)

de la Carta Municipal de Barcelona i l'article
127 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb els arti-
cles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els
preus que regiran la venda de productes i ser-
veis de Barcelona Informació.
Art. 2n. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
a l'ús o adquisició, mitjançant venda dels
productes i serveis de Barcelona Informació.
Art. 3r. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament de preu públic
totes les persones físiques i jurídiques que
adquireixin productes i serveis d'informació
abans esmentats.
Art. 4t. Quantia

1. La quantia d'aquests preus públics és la
que fixa l'annex d'aquesta normativa.

2. Per raons d'interès públic, els departa-
ments municipals, instituts i empreses muni-
cipals i altres organismes públics, diaris i
revistes i entitats sense afany de lucre gaudi-
ran d'aquests serveis gratuïtament.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix en el
moment en què s'efectua l'adquisició del
producte o servei.
Art. 6è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener del 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX

PREUS PÚBLICS PELS PRODUCTES I
SERVEIS DE BARCELONA INFORMACIÓ

§ EUR#

EQ-llistats, per registre§ 0,11#
EQ-etiquetes, per registre§ 0,14#
EQ-disquet, per registre (suport magnètic a càrrec del peticionari)§ 0,17#

§ EUR#

AG-llistats, per registre§ 0,17#
AG-disquet, per registre§ 0,26#

En tots els casos la comanda mínima és de
50 registres

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS CULTURALS
I LLOGUER D'ESPAIS DEL PAVELLÓ MIES
VAN DER ROHE

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i

l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus públics per la prestació de ser-
veis culturals i lloguer d'espais del Pavelló
Mies van der Rohe.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
la prestació de serveis culturals i lloguer d'es-

pais del Pavelló Mies van der Rohe.
Article 3. Obligació de pagament

Estaran obligats al pagament de la tarifa els
qui utilitzin qualsevol dels serveis que són
objecte d'aquests preus públics.
Article 4. Quantia

Les tarifes aplicables són les següents:

§ EUR#

PREU PÚBLIC D'ENTRADA I VISITA DEL PAVELLÓ§ #

Entrada individual§ 4,50 EUR#

§ EUR#

Entrada per grups superiors a 10 persones,§ #
per persona§ 2,30 EUR#
Estudiants§ 2,30 EUR#
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§ EUR#

Bus turístic§ 20% descompte#
Barcelona Card§ 20% descompte#
Es podran fer promocions amb institucions o entitats públiques o
privades amb bonificacions del 50%, amb l'objectiu d'incremen-
tar l'accés al públic dels museus, les quals hauran de ser ratifica-
des pel Consell Rector de l'Institut i el Consell Plenari Municipal.§

#

PREU PÚBLIC DE LLOGUER D'ESPAIS DEL PAVELLÓ§ #

Actes institucionals i culturals§ #
Quota fixa per un dia§ 3.000 EUR#

§ EUR#

Per mig dia o fracció§ 2.500 EUR#
Actes privats§ #
Quota fixa per un dia§ 6.700 EUR#
Per mig dia o fracció§ 4.000 EUR#
Actes comercials§ #
Quota fixa per un dia§ 7.200 EUR#
Per mig dia o fracció§ 4.500 EUR#
Filmacions i ús§ #
Comercial en període firal§ #
Quota fixa per dia§ 10.000 EUR#

Seran gratuïts els actes dels que siguin titu-
lars les institucions membres del Consell Rec-
tor, i aquells en els que hi participin patroci-
nadors de la Fundació.
Article 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació d'aquest servei.
Article 6. Data de vigència

La present regulació començarà a regir de
2009 i continuarà vigent mentre no se n'a-
cordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I
INDUSTRIALS ASSIMILABLES A
MUNICIPALS I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
ESPECIALS DE NETEJA I RECOLLIDA DE
RESIDUS MUNICIPALS

Art. 1r. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposen l'article

106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, l'article 57 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des Locals i de conformitat amb els articles
41 i següents del mateix text refós, s'establei-
xen preus públics per a la prestació del servei
de recollida de residus comercials i indus-
trials assimilables a municipals definits per la
Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació
de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora
dels residus i per la prestació de serveis espe-
cials de neteja i recollida d'altres residus, de
sol·licitud i recepció voluntària i que poden
ésser prestats pel sector privat.

I. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS

Art. 2n. Objecte del servei
1. Constitueix l'objecte del servei la reco-

llida selectiva de les diferents fraccions resi-
duals - rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i
envasos- i el seu transport fins a les plantes
de tractament i reciclatge pels serveis munici-
pals dels residus generats per l'activitat prò-
pia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostale-
ria, els bars, els mercats, les oficines i els ser-
veis, i dels residus originats a la indústria que
tenen la consideració d'assimilables als
municipals, en qualsevol de les modalitats de
recollida que estableix l'Ordenança General
sobre el Medi Ambient Urbà. El servei de
tractament dels residus és objecte de la taxa
metropolitana de tractament de residus muni-

cipals.
2. Les modalitats de recollida selectiva de

residus comercials són les establertes a l'Or-
denança general sobre el medi ambient urbà:

a) Servei de recollida comercial assimila-
ble al domiciliari, per petits i mitjans genera-
dors ubicats fora dels eixos comercials on es
presta el servei porta a porta.

b) Servei de recollida comercial porta a
porta dels residus generats per comerços, ofi-
cines i serveis ubicats en carrers o eixos amb
gran densitat comercial en els que l'Ajunta-
ment determini l'obligatorietat d'aquesta
recollida comercial, sempre i quan no gene-
rin un volum de residus superior als 900
litres/dia. Els sistemes de recollida són:

- Per a establiments de restauració, bars,
restaurants i comerços d'alimentació, genera-
dors de matèria orgànica amb conteneritza-
ció interior i cubell diferenciat - tapa gris i
tapa taronja - la recollida del rebuig i de la
fracció orgànica respectivament.

- Per a tots els comerços, oficines i serveis
generadors de paper i cartró: recollida de la
fracció plegada i lligada arran de vorera o en
cubell de tapa blava.

- En contenidors groc i verd a la via públi-
ca la recollida de les fraccions d'envasos i
vidre, respectivament, llevat de que es tracti
d'un generador singular de la fracció vidre.

c) El servei de recollida selectiva comer-
cial a grans generadors de residus - més de
900 litres/dia- d'orgànica i rebuig, i de gene-
radors singulars de les fraccions residuals de
vidre, paper-cartró i envasos -més de 900
litres/setmana- per fracció, amb conteneritza-
ció interior dels cubells per les fraccions
recollides selectivament.
Art. 3r. Obligats al pagament

Són obligats al pagament del preu públic
per la prestació de serveis de recollida de
residus comercials i industrials de caracterís-
tiques assimilables als municipals, les perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o priva-
des, titulars de les activitats generadores del
mateixos, que resultin beneficiats per la pres-
tació del servei municipal per haver-ne
sol·licitat la prestació o en no haver acreditat
la gestió de la recollida de totes les fraccions
residuals que genera per un gestor autoritzat i
homologat per l'Ajuntament.
Art. 4t. Exempcions

No estan subjectes al pagament del preu
públic per la prestació dels serveis de recolli-
da de residus comercials i industrials assimi-
lables:

1. Els titulars d'activitat generadores de
residus comercials i industrials assimilables
que acreditin que la totalitat de les fraccions
residuals generades es lliuren separadament a
un gestor autoritzat per l'Agència de Residus
de Catalunya i homologat per l'Ajuntament
de Barcelona.

2. Els titulars d'activitats sense superfície
declarada o que hagin sol·licitat l'agrupació a
efectes del servei de recollida de residus
comercials.

3. Els titulars d'activitats generadores de
residus industrials no assimilables a residu
municipal.
Art. 5è. Classificació de les activitats en
funció dels residus generats

5.1. Classificació per volum de residus
generats:

L'import dels preus públics per la prestació
del servei de recollida de residus comercials i
industrials assimilables ve determinat pel
volum i quantitat de fraccions residuals gene-
rades que figurin en la declaració de residus
efectuada pel titular de l'activitat i acceptada
per l'Ajuntament a efectes de la seva classifi-
cació. La declaració de residus s'entendrà
acceptada quan, passat el termini de dos
mesos des de la data de presentació, no s'ha-
gi produït cap notificació en sentit contrari.

En tant no es disposi de la declaració de
residus de totes les activitats o la declaració
presentada no s'hagi acceptat, l'Ajuntament
practicarà les liquidacions per estimació en
funció de les dades que posseeix - la produc-
ció mínima de 30 l/dia, la superfície de l'acti-
vitat declarada a efectes de l'Impost sobre
activitats econòmiques i la classificació per
fraccions residuals generades, en funció de
l'epígraf de l'Impost sobre activitats econòmi-
ques, d'acord amb l'apartat 2n.

Generador mínim:
Declaració de residus acceptada per acti-

vitats professionals que generen un màxim de
30 l/dia de rebuig i 30 l/setmana de paper-
cartró o per activitat desenvolupada per pro-
fessionals - agrupacions de la secció 2a de
les tarifes de l'Impost sobre activitats econò-
miques -en establiments, locals, despatxos o
en el domicili familiar, de superfície inferior
o igual a 25 m2.

Generador petit:
Declaració de residus acceptada per acti-

vitats empresarials -secció 1a- i activitats pro-
fessionals -secció 2a- que generen un màxim
de 120 l/dia de rebuig i orgànica i 120 l/set-
mana de les fraccions residuals de classifica-
ció de l'activitat o desenvolupades en locals,
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establiments, despatxos, etc. de superfícies
inferiors o iguals a 50 m2.

El pagament del servei de recollida es
liquida per coeficient assignat al grup de
classificació de l'activitat.

Generador mitjà:
Declaració de residus acceptada per raó

d'activitats empresarials - secció 1a- i activi-
tats professionals -secció 2a- que generen un
màxim de 240 l/dia de rebuig i orgànica i
240 l/setmana de les fraccions residuals de
classificació de l'activitat o desenvolupades
en locals, establiments, despatxos, etc. de
superfícies inferiors o iguals a 250 m2.

El pagament del servei de recollida es
liquida per coeficient assignat al grup de
classificació de l'activitat.

Generador important:

Declaració de residus acceptada per raó
d'activitats empresarials - secció 1a- i activi-
tats professionals -secció 2a- que generen un
màxim de 900 l/dia de rebuig i orgànica i de
900 l/setmana de les fraccions residuals de
classificació de l'activitat o desenvolupades
en locals, establiments, despatxos, etc. de
superfícies superiors a 250 m2. Els residus
generats per l'activitat hauran d'ésser separats
obligatòriament en origen amb conteneritza-
ció específica en cas d'establiments, locals o
despatxos situats en trams de carrer on la
recollida comercial porta a porta sigui obli-
gatòria i/o en el cas de que generin més de
600 l/dia.

El pagament del servei de recollida es
liquida per coeficient assignat al grup de
classificació de l'activitat.

Gran generador:
Declaració de residus acceptada per raó

d'activitats empresarials - secció 1a- i activi-
tats professionals -secció 2a- que generen
més de 900 l/dia de rebuig i orgànica o més
de 900 l/setmana de les fraccions residuals
de classificació de l'activitat o desenvolupa-
des en locals, establiments, despatxos etc. de
superfícies superiors a 500 m2.

Els residus generats per l'activitat hauran
d'ésser separats obligatòriament en origen
amb contenerització específica i el preu de la
recollida es liquidarà en funció de les aixeca-
des dels diferents contenidors o pel número o
volum de contenidors en servei.

5.2. Classificació per fraccions residuals
generades:

Grup de Classificació§ Activitat Tipus#

Grup A. Rebuig§ Professional i empresarial no classif.#

Grup B. Rebuig i paper-cartró§ Comerç tèxtil i oficines#

Grup C. Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos§ Serveis d'oci, lleure i bars#

Grup de Classificació§ Activitat Tipus#

Grup D. Rebuig, Orgànica i paper-cartró§ Comerç alimentari#

Grup E. Rebuig, Orgànica, paper-cartró, vidre i envasos§ Serveis amb restauració#

GRUP A. GENERADORS DE REBUIG§ #

Activitats professionals - secció 2ª§ #
Serveis Administratius§ 849.3#
Activitats empresarials no classificades en d'altres grups § #
Activitats industrials generadores de rebuig assimilable a residu municipal § #
GRUP B. GENERADORS DE REBUIG I PAPER-CARTRÓ§ #

Comerç majorista de productes tèxtils§ 613#
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat§ 651#
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica§ 652#
Comerç minorista articles llar i construcció§ 653#
Comerç minorista vins i begudes§ 645#
Estancs, loteries§ 646.1-982.1#
Comerç minorista béns usats§ 656#
Altre comerç minorista§ 659#
Serveis telefònics i altres§ 761#
Instal·lacions i muntatges§ 504#
Acabats d'obra§ 501.3-505#
Salons bellesa i estètica§ 972#
Editorials i arts gràfiques§ 474-476#
Serveis financers§ 811-812-819-831#
Entitats d'assegurances§ 821-822-823-832#
Serveis de promoció immobiliària§ 833#
Serveis de gestió propietat immobiliària§ 834#
Agències de viatges§ 755#
Serveis de publicitat i rel. públiques§ 844-845-846#
Serveis fotogràfics i fotocopiadores§ 973.1-493#
Consultoris mèdics§ 942.1-942.9-943-944#
Clíniques veterinàries§ 945#
Serveis jurídics, tècnics, comptables§ 841-842-843#
Serveis administratius§ 847-849.1-849.2-849.4-849.5-849.6-849.7-849.8-849.9#
Biblioteques i Museus§ 966#
Centres d'ensenyament sense menjador§ 931.3-932-933#
Ràdio, televisió i telecomunicacions§ 761-964#
Altres hostalatges sense bar§ 681-682-683-684-685-686-687#
Oficines de centres i organismes oficials sense menjador§ #
Activitats industrials generadores de rebuig i paper-cartró§ #
GRUP C. GENERADORS DE REBUIG, ENVASOS, VIDRE I CARTRÓ§ #

Espectacles teatrals, musicals i taurins§ 965.1-965.2-965.5#
Sales de ball i discoteques§ 969.1#
Activitats de joc, recreatives§ 969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981#
Instal·lacions esportives, gimnasos§ 942.2-967.1-968.1#
Cinemes§ 963.1#
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Bars, cafeteries, gelateries, orxateries§ 672-673-674-675-676#
Altres hostalatges amb bar§ 681-682-683-684-685-686-687#
Activitats industrials generadores de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró§ #
Oficines de centres i organismes oficials amb bar§ #
GRUP D. GENERADORS D'ORGÀNICA, REBUIG I CARTRÓ§ #

Comerç minorista de productes alimentaris§ 641-642-643-644-647#
Comerç minorista de flors, plantes§ 659.7#
Supermercats i similars§ 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2#
Activitats industrials generadores d'orgànica, rebuig i cartró § #
GRUP E. GENERADORS D'ORGÀNICA, REBUIG, PAPER, CARTRÓ, ENVASOS I VIDRE§ #

Hotels amb restaurant§ 681-682-683#
Restaurants i càterings§ 671-677#
Hospitals i centres sanitaris§ 941.1-941.2#
Assistència i serveis socials amb residència§ 951#
Col·legis majors i residències estudiants amb menjador§ 935.1-935.2#
Centres d'ensenyament amb menjador§ 931.1-931.2-931.4-931.5#
Activitats industrials generadores de totes les fraccions§ #
Oficines de centres i organismes oficials amb menjador§ #

5.3. Classificació en cas d'agrupació d'ac-
tivitats:

A) Pel que fa a les galeries comercials i/o
d'alimentació o els centres privats d'alimen-
tació, centres comercials o edificis d'oficines
cada activitat es considera com independent,
llevat que els serveis municipals considerin
que el volum i la quantitat de residus gene-
rats per raó de l'agrupació d'activitats faci
necessari un tractament conjunt.

B) Els locals en què s'exerceixen conjunta-
ment diverses activitats empresarials o profes-
sionals podran sol·licitar l'agrupació a efectes
d'una única liquidació del preu públic al titu-
lar de l'activitat a la que correspongui major

coeficient per raó de les fraccions residuals
generades.

Les agrupacions es podran sol·licitar fins
l'últim dia establert en el calendari del contri-
buent pel període de cobrament dels rebuts
no domiciliats. Les agrupacions sol·licitades
amb posterioritat, tindran efecte per l'exercici
següent.

Cas de produir-se esmenes en les agrupa-
cions ja presentades i acceptades, per la
incorporació o baixa de nous membres,
caldrà tornar-ho a notificar en la forma i ter-
mini establerts en el paràgraf anterior.

5.4. Classificació en cas d'activitats sense
IAE.

Les activitats corresponents al sector
públic s'assimilaran en el grup corresponent
per raó de la superfície i fraccions residuals
generades.
Art. 6è. Quantia

Les tarifes anuals per la utilització dels ser-
vei municipal es determinen en funció del
volum i fraccions residuals generades per les
activitats. Les tarifes dels preus públics del
servei de recollida comercial van gravades
amb l'Impost sobre el Valor Afegit.

1. Tarifa per activitats professionals:

Classificació§ Preu§ 7% IVA§ Preu (IVA inclòs)#

Generador mínim§ 89,86 EUR§ 6,29 EUR§ 96,15 EUR#
Generador petit§ 123,85 EUR§ 8,67 EUR§ 132,52 EUR#
Generador mitjà§ 146,86 EUR§ 10,28 EUR§ 157,14 EUR#

Classificació§ Preu§ 7% IVA§ Preu (IVA inclòs)#

Generador important§ 292,60 EUR§ 20,48 EUR§ 313,08 EUR#
Gran Generador§ Per litres/dia recollits§ § #

2. Tarifa per activitats empresarial: 2.1. Tarifes per petits, mitjans i importants
generadors:

Classificació§ § Petit§ Mitjà§ Important#

§ Coeficient/Preu§ § (IVA no inclòs)§ #

Grup A§ 1§ 123,85EUR§ 146,86EUR§ 292,60EUR#
Grup B§ 1,5§ 185,78EUR§ 220,29EUR§ 438,90EUR#
Grup C§ 2§ 247,70EUR§ 293,72EUR§ 585,20EUR#
Grup D§ 2,5§ 309,63EUR§ 367,15EUR§ 731,50EUR#
Grup E§ 3§ 371,55EUR§ 440,58EUR§ 877,80EUR#

Classificació§ § Petit§ Mitjà§ Important#

§ Coeficient/Preu§ § (IVA no inclòs)§ #

Grup A§ 1§ 132,52EUR§ 157,14EUR§ 313,08EUR#
Grup B§ 1,5§ 198,78EUR§ 235,71EUR§ 469,62EUR#
Grup C§ 2§ 265,04EUR§ 314,28EUR§ 626,16EUR#
Grup D§ 2,5§ 331,30EUR§ 392,85EUR§ 782,70EUR#
Grup E§ 3§ 397,56EUR§ 471,42EUR§ 939,24EUR#

2.2 Tarifes de grans productors:
Les tarifes per la prestació dels serveis de

recollida de residus comercials als grans
generadors es liquiden en funció dels litres

diaris recollits de la fracció rebuig i pel cost
d'entrega, reposició, manteniment i neteja (1
rentat intensiu i 2 mecànics) dels cubells o
contenidors destinats a la recollida de les

fraccions selectives de matèria orgànica,
vidre i paper-cartró. Totes les tarifes van gra-
vades amb l'IVA.

§ Preu (IVA 
7% inclòs)#

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS A GRANS PRODUCTORS

GENERADORS D'ORGÀNICA I REBUIG I GENERADORS SINGULARS

DE LES FRACCIONS SELECTIVES VIDRE I PAPER-CARTRÓ§
#

A) Per fracció rebuig o per recollida d'una sola fracció selectiva,
per cada cubell recollit o volum estimat assimilable § #
- de 90 litres§ 2,08 EUR/dia#

§ Preu (IVA 
7% inclòs)#

- de 120 litres§ 2,78 EUR/dia#
- de 240 litres§ 5,55 EUR/dia#
- de 360 litres§ 8,34 EUR/dia#
- de 420 litres§ 9,72 EUR/dia#
- de 660 litres§ 15,32 EUR/dia#
- de 800 litres§ 18,54 EUR/dia#
- de 880 litres§ 20,41 EUR/dia#
- de 1000 litres§ 23,20 EUR/dia#
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§ Preu (IVA 
7% inclòs)#

- de 1100 litres§ 25,49 EUR/dia#
- de 1700 litres§ 39,42 EUR/dia#
- de 3200 litres§ 78,83 EUR/dia#
- compactador 15 m3§ 376,76 EUR/dia#

B) Per cada altra fracció selectiva -vidre, envasos o paper-cartró-
recollida, per cubell o volum estimat assimilable. Aquests
preus inclouen la recollida 3 vegades/setmana§ #
- de 90 litres§ 88,10 EUR/any#
- de 120 litres§ 95,07 EUR/any#
- de 240 litres§ 103,18 EUR/any#
- de 360 litres§ 111,88 EUR/any#
- de 420 litres§ 121,72 EUR/any#
- de 660 litres§ 132,16 EUR/any#
- de 800 litres§ 143,76 EUR/any#
- de 880 litres§ 148,38 EUR/any#
- de 1000 litres§ 153,03 EUR/any#
- de 1100 litres§ 155,92 EUR/any#
- de 1700 litres§ 169,25 EUR/any#
- de 3200 litres§ 183,16 EUR/any#

§ Preu (IVA 
7% inclòs)#

C) Per fracció orgànica, recollida amb fracció rebuig, per cubell§ #
- de 90 litres§ 88,10 EUR/any#
- de 120 litres§ 95,07 EUR/any#
- de 240 litres§ 103,18 EUR/any#
- de 360 litres§ 111,88 EUR/any#
- de 420 litres§ 121,72 EUR/any#
- de 660 litres§ 132,16 EUR/any#
- de 800 litres§ 143,76 EUR/any#
- de 880 litres§ 148,38 EUR/any#
- de 1000 litres§ 153,03 EUR/any#
- de 1100 litres§ 155,92 EUR/any#
- de 1700 litres§ 169,25 EUR/any#
- de 3200 litres§ 183,16 EUR/any#

D) Per recollides singulars, preu per cada servei§ #
- de fracció orgànica§ S'aplicaran els preus definits 

a l'apartat A)#
de les fraccions residuals de paper/cartró o vidre§ 78,83 EUR/ recollida#

Art. 7è. Reduccions del preu públic
a) Activitats de temporada. Les activitats

de temporada sotmeses a llicències d'ocupa-
ció d'espais de domini públic gaudiran d'una
reducció del 50% de la tarifa corresponent,
sempre que l'activitat esmentada sigui exerci-
da durant un període màxim de sis mesos.

b) Reduccions per recollida de fraccions
residuals per empreses privades homologades
o sistemes de logística inversa. Les tarifes de
servei podran ésser objecte de reduccions,
sempre i quan els locals o establiments acre-
ditin gestionar per si mateixos, la recollida
selectiva de les fraccions residuals que gene-

ren mitjançant gestors homologats per
l'Agència de Residus de Catalunya i per l'A-
juntament de Barcelona o a través de siste-
mes integrats.

La reducció consistirà en una reducció del
coeficient en funció de cadascuna de les
fraccions recollides selectivament.

Fracció Recollida Empresa Homologada§ Reducció Coeficient#

Paper-Cartró§ 0,50#
Envasos§ 0,50#
Vidre§ 0,25#

Fracció Recollida Empresa Homologada§ Reducció Coeficient#

Orgànica-Rebuig (*)§ 1,75#
Rebuig§ 1,00#

(*) Les activitats productores de les fraccio-
nes residuals d'orgànica i rebuig, hauran de
lliurar obligatòriament totes dues fraccions a
un operador privat per poder tenir dret a la
reducció corresponent.

La recollida de fraccions residuals per part
d'empreses privades homologades i/o siste-
mes de logística inversa s'acreditarà, cada
any, mitjançant certificat expedit per la/les
empreses corresponents, i haurà de ser lliura-
da abans del 30 de juny. No s'acceptaran les
acreditacions fora d'aquest termini. L'acredi-
tació de la recollida de fraccions residuals
per empreses privades homologades i/o siste-
mes de logística inversa es podrà presentar
durant tot l'any i la reducció del coeficient
s'aplicarà en l'exercici següent.

Per obtenir la reducció, en cas que una
activitat sigui productora de les fraccions
residuals orgànica i rebuig, haurà de lliurar a
un operador privat les dues fraccions.

c) Reduccions dels preus públics per pro-
grames de col·laboració en el marc de l'A-
cord Cívic. Els titulars d'establiments i locals
pertanyents a gremis, associacions signants
de l'acord cívic que participin en els progra-
mes de col·laboració concretats en desenvo-
lupament del mateix, gaudiran d'una reduc-
ció del 10% sobre les tarifes resultants. La
reducció no s'aplicarà als titulars d'activitats
que hagin estat objecte de dues sancions fer-
mes en el darrers dotze mesos per incompli-
ment de la normativa sobre residus.

L'acreditació de pertinença a un

gremi/associació o col·lectiu signant de l'A-
cord Cívic es farà mitjançant certificat expe-
dit anualment per aquest, i podrà ser lliurat
abans del 30 de juny. No s'acceptaran les
acreditacions presentades fora d'aquest ter-
mini.

d) Reducció per compactació. Els titulars
d'establiments i locals classificats com gene-
radors importants o grans generadors que dis-
posin d'un sistema de compactació de les
fraccions residuals de rebuig, paper-cartró i
envasos generades, informat favorablement
per la Direcció de Serveis de Neteja Urbana,
gaudiran d'una reducció en la liquidació del
preu públic igual a la diferència entre el
volum generat i el volum recollit.

e) Reducció per l'ús del Punt Verd de Mer-
cabarna. Totes aquelles activitats que acredi-
tin l'ús del Punt Verd de Mercabarna pel lliu-
rament de les fraccions paper-cartró i enva-
sos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de
la reducció associada al coeficient de la frac-
ció residual corresponent. La documentació
podrà ser lliurada abans del 30 de juny. No
s'acceptaran les acreditacions presentades
fora d'aquest termini. La documentació es
renovarà anualment.
Art. 8è. Obligació de presentar declaració de
producció de residus

Tots els titulars d'activitats generadors de
residus comercials i industrials assimilables
als municipals, estan obligats a fer una decla-
ració de producció de residus en iniciar l'ac-
tivitat o en el termini de dos mesos a partir de

l'entrada en vigor de la present regulació i a
acreditar en el seu cas, la gestió dels residus
generats mitjançant un gestor homologat. En
cas contrari, s'entendrà que s'acullen al ser-
vei municipal i es procedirà a estimar el
volum de residu generat, a efectes de la liqui-
dació dels preus públics d'acord amb les tari-
fes i coeficients correctors establerts als art.
5è i 6è. La declaració de producció de resi-
dus acceptada per l'administració servirà per
a la classificació del titular de l'activitat com
mínim, petit, mitjà, important o gran genera-
dor.
Art. 9è. Facultats d'inspecció

A fi de comprovar el volum de residus
comercials efectivament produïts per cada
activitat, l'Ajuntament pot dur a terme en
qualsevol moment les inspeccions i controls
de les activitats que consideri necessaris que
serviran com a prova per a l'estimació de la
producció mitjana anual, i pot aplicar, si
escau, les liquidacions oportunes amb les
sancions corresponents. Els titulars d'activi-
tats que no estiguin d'acord amb la liquida-
ció per estimació de volum practicada per
l'Ajuntament podran sol·licitar la revisió de la
mateixa, bé mitjançant imprès de sol·licitud
de rectificació, bé mitjançant inspecció que
es practicarà en presència de l'interessat o de
qui designi.

Així mateix, l'Ajuntament podrà practicar
les inspeccions i controls de les empreses
homologades, i requerir el certificat de lliura-
ment corresponent a les fraccions residuals
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recollides. El resultat negatiu d'aquestes ins-
peccions podrà comportar la retirada de l'ho-
mologació.
Art. 10è. Naixement de l'obligació de
pagament i període de pagament

L'obligació de pagar el preu públic neix
amb la utilització del servei o l'inici de l'acti-
vitat, si no s'ha acreditat la recollida i gestió
dels residus per un gestor privat homologat.
Les liquidacions dels preus públics dels gene-
radors mínims, petits, mitjans i importants es
practicaran anualment, i les dels grans pro-
ductors, semestralment. En cas que l'inici o
cessament de l'activitat no coincideixi amb
l'any natural, la liquidació del preu públic
s'ajustarà proporcionalment al termini de
l'activitat. L'alta o la baixa en el servei, com
a conseqüència del cessament de l'activitat
generadora de residus en un establiment,
local o oficina, s'acreditarà mitjançant l'alta,
la baixa, el trasllat de l'activitat declarada a

efectes de l'Impost sobre activitats econòmi-
ques o qualsevol altre document fefaent.

II. PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ESPECIALS DE NETEJA I RECOLLIDA

Article 11è. Objecte del serveis
Constitueix l'objecte dels preus públics la

prestació de serveis especials de neteja i de
recollida i gestió d'altres residus municipals
singulars o especials, com: recollida d'ani-
mals morts, recollida de mobles, trastos vells
a domicili, recollida de runes, banals i resi-
dus especials en els punts verds o deixalle-
ries, neteges especials, neteges de solars i de
runes i materials de la via pública, serveis
especials de recollida, desplaçament de con-
tenidors o cubells, neteges dels mateixos,
reposicions de material de recollida, servei
de neteja de pintades, grafitis i cartells i ser-
vei de manteniment de les instal·lacions inte-
riors de recollida pneumàtica de residus, d'a-
cord amb les modalitats de prestació defini-

des a l'Ordenança General sobre el Medi
Ambient Urbà.
Article 12è. Obligats al pagament

Són obligats al pagament dels preus
públics, les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin la seva prestació o que en resultin
especialment beneficiades o afectades per la
seva realització.
Article 13è. Quantia

L'import dels preus públics ve determina-
da pel cost dels serveis prestats i activitat rea-
litzada, determinada sobre la base de la
quantitat en volum o en pes de residu reco-
llit, el número d'elements de recollida o el
temps invertit en la prestació del servei.
Article 14è. Tarifes

Les tarifes van gravades per l'Impost del
Valor Afegit (IVA) i el cànon d'entrada a
dipòsit controlat.

§ EUR#

EPÍGRAF 1R. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS§ #

A) Servei en dia fix setmanal deixant-los davant de la porteria, de
20 a 22 hores§

Gratuït#

B) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de davant de la
porteria§

#

- vehicle sencer§ 396,71 EUR#
- 3/4 de vehicle§ 309,04 EUR#
- 1/2 vehicle§ 222,47 EUR#
- 1/4 de vehicle§ 134,81 EUR#
- 1 unitat de < 1 m³§ 87,12 EUR#

C) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de qualsevol habi-
tatge de l'immoble§

#

- vehicle sencer§ 501,65 EUR#
- 3/4 de vehicle§ 387,96 EUR#
- 1/2 vehicle§ 272,95 EUR#
- 1/4 de vehicle§ 161,63 EUR#
- 1 unitat de < 1 m³§ 98,63 EUR#

Les persones amb disminució amb certificat acreditatiu i les perso-
nes amb dificultat de moviment que no tinguin ningú per baixar
els mobles i que ho acreditin§

Gratuït#

EPÍGRAF 2N. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN ELS PUNTS

VERDS§
#

§ EUR#

A) Recollida de runes, banals i mixt§ #
a) particulars, amb un màxim de 500 Kg/dia§ Gratuït#
b) petits industrials i comerciants§ #

- runes fins 4 m3§ 27,55 EUR/tn#
- runes, sobrevolum§ 55,13 EUR/tn#
- banals fins 12 m3§ 89,86 EUR/tn#
- banals, sobrevolum§ 134,25 EUR/tn#
- mixt (runes i banals)§ 58,09 EUR/tn#

c) petits industrials i comerciants amb targeta signants de l'A-
cord Cívic§

50% tarifa#

d) associacions i entitats sense ànim de lucre amb targeta sig-
nants de l'Acord Cívic§

100% tarifa#

B) Recollida de pneumàtics§ #
a) particular, amb un màxim de 4 unitats§ Gratuït#
b) petits industrials i comerciants§ 2,74 EUR/unitat#

C) Recollida de residus especials§ #
a) particulars, fins a 5 Kg§ Gratuït#
b) petits industrials i comerciants, fins a 20 Kg§ Tarifes centre#

Tractament autoritzat#
c) olis motor fins a 5 lt§ Gratuït#

D) Els preus públics a aplicar als principals residus identificats als
Punts Verds són:§

#

Tipus de residu§ Particular§Industrial/Comerciant#

Altres residus especials (d'acord Orde-
nança General del Medi Ambient Urbà)§

Gratuït§ Segons tarifa gestor#

Altre aparells ele.§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Ampolla Cava§ Gratuït§ Gratuït#
Bateries - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Cables§ Gratuït§ Gratuït#
Cartró§ Gratuït§ Gratuït#
Electro.lin.blanca§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Electro.lin.marró§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Envasos (qualsevol tipus)§ Gratuït§ Gratuït#
Ferralla§ Gratuït§ Gratuït#
Fluorescents i llums - Res. especial(*)§ § #
Gratuït§ § #
Preu Públic Banals§ § #
Fusta§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Informàtica§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Matalassos§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Metalls§ Gratuït§ Gratuït#

Tipus de residu§ Particular§Industrial/Comerciant#

Mobles§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Neveres I aparells CFC - Res. Especial(*)§ § #
Gratuït§ § #
Preu Públic Banals§ § #
Olis motor - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Olis vegetals - Res. Especial (*)§ § #
Gratuït§ § #
Gratuït§ § #
Olis usats no regen. - Res. Especial (*)§ § #
Gratuït§ § #
Preu Públic Banals§ § #
Paper§ Gratuït§ Gratuït#
Piles - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Gratuït#
Pneumàtics - Res. Especial (*)§ Gratuït§ Preu Públic Pneumàtics#
Porexpan (EPS)§ Gratuït§ Preu Públic Banals Sobrevolum#
Rebuig§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Restes de poda§ Gratuït§ Preu Públic Banals#
Terres i runes§ Gratuït§ Preu Públic Runes#
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Tipus de residu§ Particular§Industrial/Comerciant#

Tèxtil i complements§ Gratuït§ Gratuït#
Tònner (*)§ Gratuït§ Gratuït#

Tipus de residu§ Particular§Industrial/Comerciant#

Vidre§ Gratuït§ Gratuït#
(*) En petites quantitats§ § #

§ EUR#

EPÍGRAF 3R. SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS MORTS§
#

El servei inclou la recollida, el transport i la incineració de
l'animal§ #
A) Particulars§ #

- Animals domèstics fins a 30 kg de pes. Per servei i ani-
mal, presentat amb bossa homologada§ 35,06 EUR#

- Animals domèstics de més de 30 kg. i fins a 80 kg. Per
servei i animal presentat amb bossa homologada§ 134,81 EUR#

- Animals de més de 80 kg. per servei i animal§ 657,55 EUR#

B) Clíniques veterinàries i laboratoris§ #
a) Desplaçament de l'equip§ 40,01 EUR#
b) Recollida:§ #

- Animal de 0 a 10 kg.§ 10,96 EUR#
- Animal de 10 a 30 kg§ 15,35 EUR#
- Animal de 30 a 80 kg.§ 48,22 EUR#
- Grup 5 animals: gats, conills§ 10,96 EUR#
- Grup 40 animals: rates§ 10,96 EUR#
- Grup 200 animals: ratolins§ 10,96 EUR#
- Contenidor 1 m³§ 115,07 EUR#

c) Tractament§ 0,82 EUR/Kg#

EPÍGRAF 4T. SERVEIS ESPECIALS DE RECOLLIDA§
#

a) Instal·lació i retirada d'elements de contenció, § #
5 m3§ 341,92 EUR/cont.#
10 m3§ 353,43 EUR/cont.#
1.100 l, 1.700 l, 3.200 l, cubells§ 102,74 EUR/hora#

b) Recollida:§ #
Bosses§ 128,21 EUR/tn#
Caixes§ 3,30 EUR/caixa#
Cubells§ 3,07 EUR/hora#

5 m3§ 176,72 EUR/moviment#
10 m3§ 187,95 EUR/moviment#
1.100 l§ 14,26 EUR/cont.#
1.700 l§ 21,92 EUR/cont.#
3.200 l§ 41,10 EUR/cont.#

c) Desplaçament de contenidor (inclou esborrat, ubicació,
nou pintat i trasllat)§ #
- Esborrat d'ubicació§ 17,00 EUR/cont.#
- Pintat d'ubicació§ 17,00 EUR/cont.#
- Trasllat contenidor§ 102,74 EUR/hora#

d) Servei de rentat de contenidors§ #
Rentat interior:§ #

1.100 l - 1.700 l§ 130,42 EUR/hora#
3.200 l - selectiva§ 87,67 EUR/hora#

Rentat exterior:§ #
1.100 l,1.700 l, 3.200 l§ 107,41 EUR/hora#
iglús selectiva§ 83,84 EUR/hora#

e) Servei de recollida a l'interior de l'immoble§ 112,89 EUR/mes#
per cada cubell addicional§ 5,48 EUR/mes#
per cada contenidor addicional§ 10,96 EUR/mes#

f) Instal·lació retirada de papereres§ 99,75 EUR/hora#

EPÍGRAF 5È. SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA§
#

a) Escombrada manual de manteniment amb vehicle auxi-
liar i 1 operari§ 36,71 EUR/hora#

b) Accions diverses brigada manual 3 operaris i camió de
caixa de 9 m3§ 101,93 EUR/hora#

§ EUR#

c) Accions diverses brigada manual 2 operaris i camió de
caixa de 9 m3§ 72,33 EUR/hora#

d) Equip de neteja amb aigua a pressió 3 operaris i vehicle
cisterna d'11 m3§ 111,78 EUR/hora#

e) Equip de neteja amb aigua a pressió 2 operaris i vehicle
auxiliar§ 63,57 EUR/hora#

f) Equip de rec mecànic a pressió 2 operaris i vehicle rega-
dor§ 87,67 EUR/hora#

g) Rec mecànic a pressió 1 operari i cisterna d'11 m3§ 56,98 EUR/hora#
h) Equip d'escombrada mixta 4 operaris i màquina escom-

bradora d'aspiració§ 146,86 EUR/hora#
i) Equip d'escombrada mecànica 1 operari i màquina

escombradora d'aspiració§ 62,46 EUR/hora#

EPÍGRAF 6È. SERVEI DE NETEJA DE SOLARS I RECOLLIDA DE

RUNES I MATERIALS DE LA VIA PÚBLICA§
#

a) Equip compost de pala carregadora§ 99,45 EUR/hora#
b) Equip compost per camió caixa oberta§ 53,15 EUR/hora#
c) Equip manual (3 operaris i camió 9 m3)§ 72,33 EUR/hora#
d) Tractament dels residus§ 97,54 EUR/tn#

EPÍGRAF 7È. SERVEI DE REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBÀ§
#

A) Sense incloure-hi la retirada de l'element malmès ni el
transport del nou§ #
a) Cubells d'escombraries de 120 l§ 65,76 EUR/cubell#
b) Cubells d'escombraries de 240 l§ 73,42 EUR/cubell#
c) Cubells d'escombraries de 360 l§ 107,41 EUR/cubell#
d) Cubells d'escombraries de 660 l§ 249,87 EUR/cubell#
e) Cubells d'escombraries de 800 l§ 258,63 EUR/cubell#
f) Contenidors d'escombraries de 1.100 l§ 315,40 EUR/ut#
g) Contenidors d'escombraries de 1.100 l bicompart.§ 400,01 EUR/ut#
h) Contenidors d'escombraries de 1.700 l§ 960,01 EUR/ut#
i) Contenidors d'escombraries de 1.700 l bicompart.§ 1.293,18 EUR/ut#
j) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l§ 2.427,44 EUR/ut#
k) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l bicompart.§ 2.980,88 EUR/ut#
l) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l selectiva§ 2.569,91 EUR/ut#
m) Contenidors de recollida selectiva iglús§ 1.033,87 EUR/ut#
n) Bústia per a recollida pneumàtica§ 2.591,83 EUR/ut#
o) Papereres acer inoxidable§ 241,10 EUR/ut#
p) Papereres BCN gris§ 1.506,88 EUR/ut#
q) Papereres estàndard§ 185,21 EUR/ut#

B) Incloent la retirada de l'element i la seva reposició per
una nova unitat§ #
a) Retirada d'elements de contenció malmesos i la seva

reposició§ 103,02 EUR/hora#
b) Retirada de papereres malmeses i la seva reposició§ 130,75 EUR/hora#
c) Reposició d'elements de contenció i papereres referen-

ciat a preus de l'apartat A)§ #
- Desperfectes lleus reparats "in situ"§ 25% valor element#
- Desperfectes que requereixen substitució temporal§ 50% valor element#
- Desperfectes que inutilitzen l'element§ 100%valor element#

EPÍGRAF 8È. SERVEI DE NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS I

RETIRADA DE PANCARTES I CARTELLS§
#

A) Esborrat de pintades i grafitis§ 129,33 EUR/hora#
B) Retirada de pancartes§ 129,33 EUR/hora#
C) Retirada de cartells§ 129,33 EUR/hora#
D) Quota de manteniment§ 471,25 EUR/any#

Article 15è. Bonificacions
Les tarifes per la prestació de serveis espe-

cials de neteja i recollida podran ésser objec-
te de bonificacions de fins el 50 per 100 en
el cas de d'establir-se acords de cooperació

amb gremis, associacions o col·lectius deter-
minats en desenvolupament de l'acord cívic
per una Barcelona neta i sostenible, quan
sigui d'interès de la Direcció de Serveis de
Neteja Urbana afavorir o promocionar la

seva utilització per un millor funcionament
global dels serveis.
Art. 16è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagar els preus públics neix
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amb l'inici de la prestació del servei o la rea-
lització de l'activitat o en el moment d'utilit-
zar el servei. Les liquidacions es practicaran
en el moment de la prestació del servei o
posteriorment, quan es tracti de la prestació
de serveis que hagin beneficiat especialment
a l'obligat.
Art. 17è. Procediments de recaptació

Per al pagament del preus públics cal ate-
nir-se a allò que disposa l'Ordenança Fiscal
General reguladora dels preus públics, adme-
tent-se la domiciliació en entitats de dipòsit.

Els interessats que tinguin domiciliat el
pagament del preu públic gaudiran d'una
bonificació del 2% del seu import.

Transcorreguts els terminis de pagament
voluntari, l'Ajuntament exigirà les quantitats
per la via de constrenyiment.
Art. 18è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener de 2009 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus públics per la prestació de ser-
veis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament
de Barcelona.
Article 2. Objecte del servei

L'objecte d'aquest servei és la prestació
del Servei d'Atenció Domiciliària a les perso-
nes derivades des dels Serveis Socials Bàsics
de l'Ajuntament de Barcelona.

El Servei d'Atenció Domiciliària és un ser-
vei públic municipal que ofereix suport i ajut
a les persones que ho necessiten en el seu
domicili per tal de millorar la seva qualitat de
vida.

La finalitat del servei és prevenir situacions
de crisi i deteriorament personal i/o familiar
dels ciutadans que per diverses circumstàn-
cies es troben limitats en la seva autonomia
personal, amb els següents objectius:

a) Possibilitar que les persones puguin
romandre a casa seva i en el seu entorn habi-
tual durant tant temps com sigui possible i
amb la major qualitat de vida.

b) Evitar o retardar institucionalitzacions.
c) Donar suport especialment a aquelles

persones i/o famílies que tenen al seu càrrec
persones en situació de dependència.

d) Donar suport a famílies que es troben
en situació de crisi temporal, sense suplir les
seves responsabilitat.

El servei s'adreça a aquelles persones o
famílies que es troben, per motius físics o
socials, en situacions de mancança d'autono-
mia temporal o permanent per poder realitzar
les tasques habituals de la vida quotidiana,
sempre que compleixin els requisits establerts
per l'Ajuntament de Barcelona.

Compren la prestació dels següents ser-

veis:
a) Atenció personal domiciliària:
Servei d'ajuda a famílies o persones, realit-

zat principalment en el domicili de l'usuari
per professionals amb una formació específi-
ca que atenen les necessitats bàsiques i de
relació, desenvolupant funcions d'atenció a
la persona, a la llar i d'integració a l'entorn.
Segons el perfil de la persona usuària i els
objectius marcats en cada cas, realitzen
diverses tasques:

- Higiene i cura personal: bany i higiene
corporal completa, canvi de roba i vestir, etc

- Ajuda físic motriu: aixecar i allitar, cami-
nar, realitzar mobilitzacions i canvis postu-
rals, etc.

- Cura i control de l'alimentació: l'organit-
zació dels àpats, la preparació i el cuinat dels
aliments, l'ajut a la ingestió d'aliments en el
casos que siguin necessari.

- Cura de la salut i control de la medica-
ció: administració de la medicació i realitza-
ció de petites cures d'acord amb les prescrip-
cions mèdiques, excepte en aquells casos en
que sigui exigible un títol sanitari, així com
acompanyament i seguiment de les visites
mèdiques.

- Cura de la llar i suport a l'organització
domèstica i a l'aprenentatge d'hàbits

- Suport a l'aprenentatge d'hàbits relacio-
nats amb la cura personal i l'atenció a
infants, gent gran o persones amb situació de
dependència.

- Observar, detectar i informar de situa-
cions de risc per a la persona.

- Manteniment de l'ordre i la neteja de la
llar en el desenvolupament de les tasques
d'atenció a la persona.

- Suport a la realització de compres
domèstiques, realització de compres domès-
tiques amb la persona usuària i si s'escau per
compte de l'usuari.

- Suport a l'aprenentatge d'hàbits relacio-
nats amb la cura de la llar i l'organització
domèstica.

- Acompanyaments fora de la llar que faci-
liten la relació amb l'exterior (compres, visi-
tes mèdiques, recursos socials, activitats de
participació, de lleure i promoció social).

- Acompanyament i atenció a les necessi-
tats de relació i suport personal de les perso-
nes usuàries.

- Realització per l'usuari/a de gestions a
organismes oficials o altres (alta de subminis-
traments, tràmits amb l'administració munici-
pal o sanitària, matriculació a escoles dels
infants, etc.)

- Suport a les relacions amb veïns i fami-
liars i de convivència amb l'entorn.

- Observació, detecció i informació de
possibles situacions de risc a l'entorn de
residència habitual i l'entorn social de la per-
sona usuària.

- Detecció i informació de canvis en l'en-
torn o en la situació de la persona usuària
que afectin al seu nivell d'autonomia i per
tant a les seves necessitats.

- Altres tasques identificades dins del pla
de treball pels Centres de Serveis Socials de
l'Ajuntament.

b) Neteja de la llar:
Servei realitzat per professionals (auxiliars

de neteja d'ajuda a la llar) destinat a mante-
nir en condicions d'ordre i higiene la llar de
l'usuari, incloent la neteja de manteniment
general de l'habitatge.

Aquest servei inclou les neteges de fons de
les diferents dependències, la neteja del
mobiliari en general i altres actuacions rela-
cionades amb la neteja dels espais o coses.
L'usuari del servei haurà de procurar disposar
al seu domicili dels estris i productes neces-
saris per portar a terme les tasques de neteja.
En qualsevol cas serà responsabilitat última
de l'empresa disposar del estris i productes
necessaris per desenvolupar el servei, sense
que la manca d'aquests al domicili pugui ser
una excusa per no realitzar les tasques pre-
vistes.
Article 3. Quantia

Els preus del servei són els següents:
- Preu/ hora del servei d'atenció personal:
Preu públic Atenció Personal: 18,2442

EUR.
- Preu/ hora servei de neteja de la llar:
Preu Públic Neteja Llar: 14,3295 EUR.

Article 4. Obligació de pagament
Estaran obligats al pagament les persones

físiques que demanin els serveis anteriors.
L'aportació de les persones beneficiàries al

pagament del preu del servei es determinarà
tenint en compte la capacitat econòmica dis-
ponible, en còmput mensual, d'acord amb la
següent fórmula:

El percentatge obtingut s'aplicarà al preu
dels serveis rebuts determinant l'import a
pagar.

La capacitat econòmica disponible: la
diferència entre els ingressos i la suma de les
despeses i les reduccions aplicables.

Ingressos: els que s'estableixen a l'article
4t i 5è de l'ordre 432/2007 de la Generalitat
de Catalunya. En els casos que els usuaris no
estan obligats a presentar la declaració de
renda es consideren ingressos els derivats de
la seva pensió mensual. També es tindran en
compte els ingressos provinents del cònjuge.

Despeses:
- L'habitatge: import de l'hipoteca o llo-

guer a càrrec de l'usuari i/o cònjuge amb el
màxim establert per la Generalitat de Cata-
lunya (30% IRSC) incloent-hi el factor correc-
tor de Barcelona.

- Els serveis d'atenció a causa de la
dependència.

Reduccions: aquelles establertes per la
Generalitat de Catalunya relatives als fills
menors de 25 anys en la data de la presenta-
ció de la sol·licitud i els fills discapacitats
amb un grau de discapacitat mínim del 33%,
amb els coeficients determinats per la Gene-
ralitat de Catalunya, i el coeficient corrector
de Barcelona. S'inclourà també una reducció
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d'igual quantia a la del fill discapacitat amb
un grau mínim del 33%, per al usuari que
presenti aquest grau de discapacitat.

Recursos finals mínims: els que disposa la
persona usuària, es considerarà l'Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
mensual, que s'estableix cada any, i sobre
aquesta quantitat s'aplicarà un coeficient
corrector per viure a Barcelona que s'actua-
litzarà anualment. En cas d'existir cònjuge
aquest import es multiplicarà addicionalment
pel corrector 1,8.

Sobre l'import resultant s'estableixen les
següents limitacions:

a) L'import màxim a pagar per l'usuari no
superarà el 90% del cost del servei.

b) Si la capacitat econòmica disponible és
inferior als recursos finals mínims, l'aportació
de l'usuari serà zero.

c) L'import mínim a pagar serà de 40
euros, si el càlcul proporciona un import a
pagar inferior, l'usuari no realitzarà l'aporta-
ció.

d) Si de l'aplicació d'aquest criteri els
recursos finals resultants fossin inferiors al
recursos finals mínims, es cobrarà únicament
la diferència entre la capacitat econòmica
disponible i els recursos finals mínims.
Article 5. Meritació de l'obligació de
pagament

El preu públic es merita en el moment en
que es presta el servei d'atenció domiciliària.
Article 6. Normes de gestió, liquidacions i
tramitació

Segons les normes de càlcul del preu
públic establertes a l'article 4t d'aquesta
ordenança, l'Administració municipal notifi-
carà una liquidació mensual a la persona
usuària del servei amb l'import del preu
públic que haurà d'abonar pels mitjans de
pagament habilitats.

Les persones usuàries hauran de posar en
coneixement de l'Administració municipal
qualsevol canvi en la seva situació econòmi-
ca o personal que pugui repercutir sobre la
seva aportació al pagament del preu públic.
Article 7. Data de vigència

La present regulació entrarà en vigor a
l'endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o dero-
gació.

PREUS PÚBLICS DE LA GRANJA ESCOLA
CAN GIRONA

Art. 1r. Disposicions generals
D'acord amb el que disposa l'article 16.m)

de la Carta Municipal de Barcelona i l'article
127 del text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals i de conformitat amb els arti-
cles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els
preus que regiran les activitats i serveis de
l'equipament municipal Granja Escola Can
Girona.
Art. 2n. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
a l'ús de les instal·lacions i la prestació de
serveis.
Art. 3r. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament del preu públic
totes les persones físiques i jurídiques que
utilitzin els serveis que ofereix la Granja
Escola Can Girona.
Art. 4t. Quantia

La quantia d'aquests preus públics és la
que fixa l'annex d'aquesta normativa.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix en el
moment en què s'utilitza el servei.
Art. 6è. Regulació aplicable

Els preus públics de la Granja Escola Can
Girona es regiran, en tot el que no està regu-
lat, per la regulació general dels preus
públics municipals.

ANNEX

Activitat§ en EUR#

EPÍGRAF 1.ESCOLES§ #

- Taller de granja§ 9,20#
- Taller de cavalls§ 8,50#
- Taller de bosc§ 9,20#
- Taller de pa§ 9,20#
- Taller d'hort§ 8,50#
- Taller de verema§ 8,50#
- Castanyada§ 10,80#
- Carnestoltes/dia lúdic§ 10,80#
- Servei Menjador pati§ 3,30#
- Dinar taller nens§ 7#
- Dinar taller mestres§ 8,50#
- Colònies lliures 2 dies T/A§ 45#
- Colònies lliures 3 dies T/A§ 66,40#
- Colònies lliures 4 dies T/A§ 88#
- Colònies 2 dies nens T/A§ 62#
- Colònies 2 dies mestres T/A§ 43,80#
- Colònies 3 dies nens T/A§ 81,40#
- Colònies 3 dies mestres T/A§ 65,50#
- Colònies 4 dies nens T/A§ 107#
- Colònies 4 dies mestres T/A§ 87,80#
EPÍGRAF 2. AGRUPAMENTS, ESPLAIS I ENTITATS§ #

- Passar el dia§ 3,30#
- Dormir cap de setmana§ 10,80#
- Dormir cap setmana i esmorzar§ 12,80#
- Dret a cuina§ 3,20#
- Pensió completa < 14 anys§ 23,60#
- Pensió completa > 14 anys§ 26,30#
- Mitja pensió < 14 anys§ 18,30#
- Mitja pensió > 14 anys§ 21,40#
- Dinar cap setmana < 14 anys§ 8#
- Dinar cap setmana > 14 anys§ 9,70#
- Acampar§ 4,30#
- Acampar amb dret de cuina§ 7#
- Acampar amb pensió completa <14 anys§ 20,30#

Activitat§ en EUR#

- Acampar amb pensió completa >14 anys§ 22,50#
- Utilització menjador§ 3#
- Utilització piscina acampats§ 1#
- Esmorzar§ 3,20#
- Barbacoes§ 1#
EPÍGRAF 3. PREUS FAMÍLIES CAPS DE SETMANA§ #

- Passar el dia§ 5,30#
- Dormir cap de setmana§ 14,40#
- Dormir cap setmana i esmorzar§ 17#
- Dormir amb dret a cuina§ 16#
- Pensió completa < 14 anys§ 27,80#
- Pensió completa > 14 anys§ 30#
- Mitja pensió < 14 anys§ 23,50#
- Mitja pensió > 14 anys§ 26,80#
- Dinar cap setmana < 14 anys§ 9#
- Dinar cap setmana > 14 anys§ 11,22#
- Tallers cap setmana§ 12,80#
- Servei menjador pati§ 2,70#
- Utilització menjador§ 3#
- Esmorzar§ 3,20#
EPÍGRAF 4. TALLERS A LA CARTA 2007- 2008§ #

4.1 Activitats Joves (12- 15anys):§ #
- El bosc interactiu!:§ #

- Escoles§ 15#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 12#
- Altres§ 15#

- Taller d'energies renovables i sostenibles!:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Itineraris BTT:§ #
- Escoles§ 50#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 45#
- Altres§ 50#

- Aventura't -esports d'aventura:§ #
- Escoles§ 40#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 40#
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Activitat§ en EUR#

- Altres§ 40#
- El món dels oficis:§ #

- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Orientació:§ #
- Escoles§ 15#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 12#
- Altres§ 15#

- Cuina al teu gust!:§ #
- Escoles§ 30#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 30#
- Altres§ 30#

- Fotografia e imatge:§ #
- Escoles§ 50#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 45#
- Altres§ 50#

- Jocs, joguines i reciclatge:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- El fabulós món de la mel (apicultura):§ #
- Escoles§ 15#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 12#
- Altres§ 15#

- Idaho! Jocs i tallers solidaris:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Història de Catalunya:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Colònies temàtiques Fes de masover de la casa!:§ #
- Escoles 2 dies§ 40#
- Escoles 3 dies§ 60#
- Escoles 4 dies§ 80#
- Agrupaments, esplais i entitats 2 dies§ 35#
- Agrupaments, esplais i entitats 3 dies§ 55#
- Agrupaments, esplais i entitats 4 dies§ 75#
- Altres 2 dies§ 40#
- Altres 3 dies§ 60#
- Altres 4 dies§ 80#

- Colònies temàtiques a la carta:§ #
- Escoles 2 dies§ 50#

Activitat§ en EUR#

- Escoles 3 dies§ 70#
- Escoles 4 dies§ 90#

4.2. Activitats infants (P3 a 11 anys):§ #
- El bosc interactiu!:§ #

- Escoles§ 13#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 10#
- Altres§ 13#

- Taller d'energies renovables i sostenibles!:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Aventura't -esports d'aventura:§ #
- Escoles§ 30#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 30#
- Altres§ 30#

- El fabulós món de la mel (apicultura):§ #
- Escoles§ 15#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 12#
- Altres§ 15#

- El món dels oficis:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Cuina al teu gust!:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 20#
- Altres§ 20#

- Jocs, joguines i reciclatge:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Idaho! Jocs i tallers solidaris:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Història de Catalunya:§ #
- Escoles§ 20#
- Agrupaments, esplais i entitats§ 15#
- Altres§ 20#

- Colònies temàtiques a la carta:§ #
- Escoles 2 dies§ 50#
- Escoles 3 dies§ 70#
- Escoles 4 dies§ 90#

Barcelona, 20 de novembre de 2008.
El Secretari general de la Corporació, Jordi

Cases i Pallarés.

022008031695
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos en
la sessió celebrada el 20 de novembre de
2008 va adoptar l'acord següent:

Aprovar inicialment un suplement de crè-
dit en el pressupost de l'exercici 2008 de
l'Institut Municipal de Persones amb Disca-
pacitat, per un import de 945.090,31 EUR, a
finançar amb el romanent líquid de tresoreria
de l'exercici 2007, i sotmetre'l a informació
pública per un termini de quinze dies.

De conformitat amb l'article 177.2 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, l'expedient
corresponent s'exposa al públic en la Direc-
ció de Serveis d'Empreses, Plaça Sant Miquel
4, planta sisena, pel termini de quinze dies,
comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè puguin formular-s'hi recla-
macions i suggeriments.

Barcelona, 20 de novembre de 2008.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022008031727
A

Barcelona
Districte de Sant Andreu

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Lisahu, S.A., per a la concessió de llicència
ambiental per l'exercici de l'activitat de
Gimnàs (2.1.2.4) en el local situat a C Coll,
41 (Exp.09-2008-0051).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitas i d'In-
tervención Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-




