
Ajuntament de Sant Celoni  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la 

prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola Bressol municipal, l’especificació dels quals es 

conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 2n.- Concepte 

 

1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats 
desenvolupades a l’Escola Bressol municipal. 
 

2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei les 
escoles bressol privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que es 
desenvolupen a l’Escola Bressol Municipal, 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 de serveis d’Escola Bressol, que 
entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona la seva aprovació definitiva. 

 

4. Quan els preus públics per serveis d’Escola Bressol  municipal 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 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i 
la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix. 

 
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 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. 

 
Atès que per la tipologia dels serveis els usuaris són menors d’edat, els subjectes passius seran seus 
pares o tutors. 
 
Article 4. Quanties i períodes de cobrament pels preus públics. 
 
4.1. Quanties tarifació social dels preus públics d’escolaritat de l’escola bressol municipal 
 
El preu públic per escolaritat a l’escola bressol municipal es calcula mitjançant tarifació social, 
en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne. 
 
Partint del càlcul de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya vigent fixat, s’estableix un 
seguit de trams on cada família els hi correspon un dels percentatges d’abonament o augment. 
 
El càlcul dels ingressos es computen per mitjà dels ingressos bruts dels membres de la llar 
majors de 16 anys i es resten les despeses de lloguer ( màxim 569,12 €) i/o hipoteca de 



l’habitatge actual ( fins a un màxim de 853, 68 €). El resultat es divideix pel total dels membres 
de la llar familiar. 
 
A partir d’aquesta premissa els trams econòmics són: 
 
1) Primer tram: Famílies amb uns Ingressos mensuals inferiors al 51% de l’indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita3 han de ser 
iguals o inferiors al límit econòmic de 290,2€. 
 
2) Segon tram: Famílies amb uns Ingressos mensuals entre el 51% i el 65% de 
l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per 
càpita han de ser iguals o inferiors al límit econòmic de 369,9€. 
 
3) Tercer tram: Famílies amb uns ingressos mensuals entre el 65% i el 75% de l’indicador 
de Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita han de 
ser iguals o inferiors al límit econòmic de 426,8€. 
 
4) Quart tram: Famílies amb uns ingressos mensuals entre el 75% i el 85% de l’indicador 
de Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita han de 
ser iguals o inferiors al límit econòmic de 483,75€. 
 
5) Cinquè tram: Famílies amb uns ingressos mensuals entre el 85% i el 100% de 
l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per 
càpita han de ser iguals o inferiors al límit econòmic de 569,1€. 
 
6) Sisè tram: Famílies amb uns ingressos mensuals que no superen 1,1 vegades 
l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per 
càpita han de ser iguals o inferiors al límit econòmic de 626,03€. 
 
7) Setè tram: Famílies amb uns ingressos mensuals entre 1,1 i 1,5 vegades l’indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita han de ser 
iguals o inferiors al límit econòmic de 853,1€. 
 
8) Vuitè tram: Famílies amb uns ingressos mensuals entre 1,5 i 2 vegades l’indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita han de ser 
iguals o inferiors al límit econòmic de 1.138€. 
 
9) Novè tram: Famílies amb uns ingressos mensuals superiors a 2 vegades l’indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya. Els ingressos mensuals nets per càpita han de ser 
superiors al límit econòmic de 1.138€. 
 
A continuació, es presenten les taules on detallem els diferents trams de renda mensual neta 
per càpita segons membres de la llar i el percentatge de bonificació que els podria 
correspondre 
 
 
TRAMS D’INGRESSOS MENSUALS I BONIFICACIONS DE QUOTA: 
 



 

 
La següent taula exposa els nivells de percentatge de bonificació o contribució que ha d’aportar cada 
família, així com també l’aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni,  partint per aquest càlcul del preu 
base per alumne establert en el curs 2017-2018. A partir d’aquest preu base 178,20 €/mes s’ha 
realitzat el càlcul de les aportacions familiars i municipals en funció del percentatge de bonificació i 
contribució que els correspongui. 

 
 quotes mensuals a pagar per part de les famílies i l’Ajuntament   

 Tipus de bonificació Cost plaça actual Aportació família Aportació Ajuntament 

 Bonificació 80% 178,20 €/mes 35,64 €/mes 142,56 €/mes 

 Bonificació 70% 178,20 €/mes 53,46 €/mes 124,74 €/mes 

 Bonificació 60% 178,20 €/mes 71,28 €/mes 106,92 €/mes 

 Bonificació 40% 178,20 €/mes 106,92 €/mes 71,28 €/mes 

 Bonificació 20% 178,20 €/mes 142,56 €/mes 35,64 €/mes 

 Bonificació 10% 178,20 €/mes 160,38 €/mes 17,82 €/mes 

 Augment 10% 178,20 €/mes 196,02 €/mes - - 

 Augment 20% 178,20 €/mes 213,84 €/mes - - 

 Augment 30% 178,20 €/mes 231,66 €/mes - - 

 
 

4.2  Projecció de l’esforç econòmic familiar anual 

 

       Ingressos nets  Ingressos nets Ingressos nets  Ingressos nets    Ingressos nets   

       inferiors al 51% entre el 51% i el entre el 65% i el  entre el 75% i el    entre 85% al   

        IRSC  65% de l’IRSC 75% de l’IRSC  85% de l’IRSC    100% de l’IRSC   

  Membres família  Bonificació 80%  Bonificació 70% Bonificació 60%  Bonificació 40%    Bonificació 20%   

  
                          

  

  2 membres  (= o <) 580,4 €  (= o <) 739,8 € 
(= o <) 853,6 € 

 
(= o <) 967,5 € 

   
(= o <) 1.138,2 € 

  

  

(monoparental) 

              

                          

  3 membres  (= o <) 870,6 €  (= o <) 1.109,7 € (= o <) 1.280,5 €  (= o <) 1.451,2 €    (= o <) 1.707,3 €   

  
                          

  

  4 membres  (= o <) 1.160,8 €  (= o <) 1.479,6 € (= o <) 1.707,3 €  (= o <) 1.935 €    (= o <) 2.276,4 €   

  
                          

  

  5 membres  (= o <) 1.451 €  (= o <) 1.849,5 € (= o <) 2.134,2 €  (= o <) 2.418,7 €    (= o <) 2.845,6 €   
                              

    

 
 
 
 
 
                

         Ingressos nets  Ingressos nets  Ingressos nets  Ingressos nets     
         entre 1 i 1,1  entre 1,1 i 1,5  entre 1,5 i 2  superiors a 2     
         vegades l’IRSC  vegades l’IRSC  vegades l’IRSC  vegades l’IRSC     

     Membres família  Bonificació 10%  Augment 10%  Augment 20%  Augment 30%     
                              

     2 membres   
(= o <) 1.252,06 € 

 
(= o <) 1.706,2 € 

 
(= o <) 2.276 € 

 
Més de 2.276 € 

     
     

(monoparental) 
       

                           

     3 membres   (= o <) 1.878,09 €  (= o <) 2.561,04€  (= o <) 3.414,7 €  Més de 3.414,7 €    
                              

     4 membres   (= o <) 2.504,1 €  (= o <) 3.414,7 €  (= o <) 4.540,9 €  Més de 4.540,9 €    
                              

     5 membres   (= o <) 3.130,1 €  (= o <) 4.268,4  (= o <) 5.691,2 €  Més de 5.691,2 €    
                              



El quadre següent indica la projecció de l’esforç econòmic familiar per cadascun dels 9 trams, 
per mitjà del percentatge de la renda familiar que les famílies usuàries destinarien a cobrir les 
despeses de l’Escola Bressol del seu fill o filla en la quota d’escolarització, no pas les quotes 
complementàries.  famílies que escolaritzin cal tenir present que hi ha la possibilitat que algunes 
famílies escolaritzin a dos germans, per tant, en aquests casos, es produeix un increment 
considerable d’aquest esforç econòmic familiar. 
 
La projecció de l’esforç econòmic familiar permet veure que, potencialment, el sistema de 

tarifació social permet anivellar el percentatge de renda que les famílies destinen a la quota 

d’escolarització del seu infant. 

La projecció dels resultats obtinguts es presenta en el següent quadre: 
 

 
 
 

Esforç econòmic familiar agregat mitjà de les famílies usuàries 
 

 

Tram de la tarifació EBM 

 

Percentatge renda familiar anual 

 

   

   declarada destinada a la quota  

   d’escolarització  

 

   
 

 Esforç familiar mitjà Tram 1 5,6%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 2 3,9%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 3 4,07%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 4 5,47%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 5 6.27%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 6 6,1%  

 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 7 6,09%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 8 4.9%  
 

  
 

 Esforç familiar mitjà Tram 9 4.2%  
     

 
  
4.3.Quanties preus públics pels serveis complementaris de menjador i permanència 
 
El quadre següent exposa els preus públics dels serveis complementaris de menjador i permanència 
que es mantenen respecte el curs passat per aquest curs 2019-2020 i que són objecte d’aprovació 
d’aquesta ordenança. 

 

 

SERVEIS 

PREUS PÚBLICS CURS 2019-2020 

SERVEIS FIXES 
SERVEIS 

ESPORÀDICS (*) 

ABONAMENT 8 
MENÚS 

MENSUALS 

HORARI ESCOLAR   

Matí i tarda de 9h a 12h i de 15h a 17h Tarifació Social     

SERVEI  MENJADOR 

  



de 12h a 15h (amb dormitori) 143,05 € 9,90 € 63,35 € 

de 12h a 13h (sense dormitori) 110,04 € 9,56 € 61,21 € 

Migdia nadons etapa lactància  de 12h a 15h 68,77 € 8,81 € 56,35 € 

SERVEI PERMANÈNCIA 

  

de 8h a 9h 

41,54 € 7,15 € 

  

de 12h a 13h     

de 17h a 18h     

 
 
 
 
 
4.4. Procediment per determinar la tarifació social de l’escolaritat de l’escola Bressol 
 
a) La quantia del preu es regularà en funció de la tarifació social d’aquesta ordenança més la quota 
del preu públic dels serveis complementaris que s’hagin sol.licitat o utilitzat, i es composa en total de 
12 quotes, entre elles una matrícula i una tarifa mensual. La matrícula es realitza en el moment de la 
inscripció de l’escola bressol i s’ingressa el setembre en funció del tram que pertoca pels ingressos 
familiars. 
 
A aquest afecte s’aplicaran les tarifes següents: 
 
MATRÍCULA: Import equivalent a una mensualitat de la quota d’escolarització en funció dels trams de 

la tarifació social segons els ingressos familiars. S’ingressa en la primera mensualitat de setembre un 

cop s’ha formalitzat la inscripció. La matrícula en cap cas serà objecte de devolució en el cas que 

l’alumne deixi d’utilitzar els serveis de l’Escola Bressol o realitzi un canvi en la tipologia dels serveis 

que rep. 

 
Només en el cas que, a petició raonada de l’usuari i amb l’informe favorable de la direcció de l’Escola 

Bressol municipal i de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, s’accepti un canvi de la tipologia de 

l’ensenyament, la matrícula a abonar serà la diferència entre la matrícula realment satisfeta i la que 

correspon al nova tipologia d’ensenyament que realitzarà. 

 
b) Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d'escola bressol, llevat d'aquelles que 
manifestin explícitament en el full de sol·licitud de tarifació que renuncien a l'esmentada tarifa social o 
bé que no lliurin l’autorització d’obtenció de dades de l’administració tributària degudament signada 
per els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En aquests casos se'ls aplicarà el tram 9 de 
la tarifació social durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin 
acollir de nou a la tarifació social. 
 
c) Amb la signatura de la sol·licitud de tarifació social per a l’escolaritat de l’escola bressol, les 
famílies que no renunciïn a la tarifació autoritzen a l’Ajuntament de Sant Celoni a fer les consultes que 
siguin oportunes per determinar la situació socioeconòmica familiar. 
 
d) El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar, associat al nombre de 
membres que conformen la unitat familiar.  
 
Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber a quin tram correspon la renda familiar, 
es calcularà la suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep aquesta unitat, menys 
les despeses de lloguer  ( màxim 569,12 €) i/o hipoteca de l’habitatge actual 
 (fins a un màxim de 853, 68 €) i es relaciona aquest import amb el nombre total de membres de la 
unitat familiar. 
 
e) Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar: 

 L'alumne que es matricula. 



 El pare i la mare o tutors legals de l'alumne. 

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen és compartida es tindran 
en compte els dos tutors a la unitat familiar.  
Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell 
cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió 
d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència. 

 Els germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar 

a la data de la matrícula. 

 Els germans majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que 

segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula. 

Es consideren membres de la unitat familiar i, per tant, germans de l'alumne, aquells que convisquin 
amb l'infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o els dos tutors. 
 
No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació 
de parentiu amb l'alumne, ni els avis que hi convisquin. 
 
f) Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal 
immediatament anterior al de l'inici de curs. 
 
Per al còmput de renda es tindrà en compte la suma de la base imposable general amb la base 
imposable de l'estalvi, excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials 
corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari 
que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors. 
 
g) Si la família no ha renunciat a la tarifació, amb anterioritat a l'inici de curs (tan aviat com la consulta 
telemàtica de la AEAT estigui disponible - previsiblement al mes de juliol-), la regidoria d’educació farà 
la consulta mitjançant interoperabilitat amb l'Agència Tributària de les dades que consten en la 
declaració d'IRPF o certificat d'imputacions de l'any fiscal anterior a l'inici de curs. 
 
Per aquells tutors la consulta telemàtica dels quals tingui com a resposta "Titular obligat a declarar i 
renda no presentada", es notificarà als interessats que tenen 20 dies per a obtenir i facilitar a la 
regidoria d’educació les dades fiscals relatives a la renda de l'exercici a consultar (declaració de renda 
o certificat d'imputació de rendes). Si transcorreguts aquests dies no es presenta la informació 
requerida, en no poder fer les comprovacions pertinents pel que fa a la situació econòmica, s'entendrà 
que la família renuncia a la tarifació i s'aplicarà automàticament la tarifa del tram 6. 
 
En els casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del 
certificat d’imputacions s’haurà de presentar una declaració responsable acompanyada de l’informe 
de serveis socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos i valorar en quina franja de la tarifació 
es troba aquella família.  
 
h) Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos o més alumnes matriculats a l’escola bressol 
municipal durant el mateix curs escolar, la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per 
renda de la unitat familiar.  
 
i) La tarifació social es calcularà una vegada per curs, segons la informació aportada en el full de 
sol·licitud de tarifació social que sigui comprovada per l’Àrea de Cultura i educació. No s'admetran 
documents emesos amb posterioritat. 
 
Només es revisarà el càlcul un cop començat el curs en les següents circumstàncies: 

 Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun pare o tutor legal dels alumnes 

matriculats. En aquest cas, s'haurà de presentar la sol·licitud de revisió juntament amb la 

còpia del certificat de defunció. 

 Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del 

nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell ex cònjuge que no convisqui 

amb el nen, però s'haurà d'afegir a la renda del tutor que tingui la custòdia exclusiva la pensió 

establerta a la sentència. En aquest supòsit, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud, la sentència o 



conveni de divorci i/o separació i el volant de convivència actualitzat. Si el divorci o separació 

legal contempla la guàrdia i custòdia compartida no hi haurà revisió de la tarifació. 

 
j) Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals del exercici fiscal que pertoqui per 
part de l'AEAT, acabats els tràmits associats a la tarifació social, es comunicarà a la família l'import 
d'escolaritat que aquestes hauran de pagar mensualment en funció del tram social que els correspon. 
 
 
 
 
4.5. Forma d’acreditació dels requisits 
 

a) La documentació acreditativa s’ha de presentar en l’imprès normalitzat serà la següent:  
 

 El nom, cognoms, NIE o NIF dels dos tutors, així com el nombre de persones que conformen 

la unitat familiar (incloent els tutors, l'alumne i els germans que la conformen) d'acord amb els 

criteris establerts al punt anterior. 

 Només en el cas que hi hagi custòdia no compartida s'haurà d'acompanyar la sentència de 

separació o divorci completa.  

 També constarà a la sol·licitud de tarifació, si és el cas, que en el curs pel qual es matricula 

l'alumne hi haurà dos o més infants de la mateixa unitat familiar matriculats a l’escola bressol 

municipal (coexistint al mateix curs escolar, encara que sigui a grups d'edat diferents). 

 Autorització a l’Ajuntament de Sant Celoni signada per els membres de la unitat familiar 

majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de 

l’Agència Tributària.  

 Es farà constar també si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al 33% 

indicant quines i en quin grau. L’Ajuntament de Sant Celoni comprovarà per mitjans telemàtics 

les discapacitats manifestades (si els certificats són emesos fora de Catalunya s’hauran 

d’aportar original i fotocòpia per efectuar la comprovació).  

 
b) A la sol·licitud de tarifació social hauran de constar les dades complertes i les signatures dels 

tutors que formen la unitat familiar. Només constaran les dades d'un tutor en cas de famílies 
monoparentals amb carnet vigent o per aquelles famílies al llibre de família de les quals 
només hi consta un tutor. 
 

c) En els casos de separació o divorci amb custòdia compartida el full de sol·licitud de tarifació 
social haurà d'estar signat per ambdós tutors.  
 

d) En els casos de separació o divorci on la custòdia la tingui un sol tutor, aquest és el que haurà 
de formalitzar la petició, acompanyant-la de carnet de família monoparental si el té. Sinó en 
disposa, caldrà que acompanyi d'original i còpia de la sentència de separació o divorci 
acreditativa d'aquesta situació familiar. En aquests casos el tutor que no tingui la custòdia no 
constarà com a membre de la unitat familiar. 
 

e) La signatura del full de sol·licitud de tarifació social a les escoles bressol implica l'autorització 
del/s tutor/s per tal que l'Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la 
informació relativa a la renda de l'Agència Estatal Tributària.  

 
 
 

Article 5è. Acreditació i període de pagament 

 

 

La quota pels serveis de l’Escola Bressol municipal El blauet s’acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva de l’ensenyament, si és que la 
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
 



Les quotes corresponent a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent. 
 
 

Article 6è. Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. La quota corresponent a la matrícula de l’Escola Bressol s’haurà de pagar en el moment de 

formalització la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines 

municipals. 

 

2. Les quotes corresponents a les mensualitats, s’hauran de pagar a l’inici del cada mensualitat, 

mitjançant domiciliació bancària. 

 

3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 5è de la present 

ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment. 

 

4. Les altes que es produeixin una vegada finalitzat el període de matriculació s’exigiran en règim 

d’autoliquidació: quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 

l’imprès d’autoliquidació del preu públic; alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal 

competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti 

l’assistència necessària per a determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini 

màxim de deu dies comptats a la presentació de l’autoliquidació. 

 

5. Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats es regirà per allò determinat 

als apartats 2 i 3 del present article. 

 

Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació individual dels terminis de 
pagament, donant-se el subjecte passiu per notificat dels terminis de pagament en període voluntari 
amb la signatura del corresponent document d’acreditació i pagament. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 

la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança 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 en sessió celebrada el 28 de març de 

2019, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i regirà a partir del dia 1 de setembre de 2019 fins la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

 


