Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

ANNEX - TAULA BENEFICIS FISCALS I SUBVENCIONS
ORDENANCES FISCALS 2019 –IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS
Abreviatures:
Quadre – 1:
EXEMPCIONS – E
BONIFICACIÓ OBLIG. – BO
BONIFICACIÓ POTEST. – BP
SUBVENCIONS - S
Quadre – 2:
D’OFICI – O
CARÀCTER PREGAT – P
EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUBVENCIONS:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IBI – IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
E/BO/BP O/P
E
O

E

O

E

O

E
E
E

O
O
O

E

O

E

O

E
E

O
O

E
E
BO
BO

O
O
P
P

MOTIU
Propietat de l’Estat, CC AA, Entitats locals
afectes a la defensa nacional, seguretat
ciutadana, i serveis educatius i penitenciaris
Béns comunals i les forests veïnals en mà
comuna
Església Catòlica i Associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes
Creu Roja Espanyola
Convenis Internacionals
Forests poblades amb espècies de creixement
lent, el principal aprofitament del qual sigui la
fusta o el suro
Línies de ferrocarril i edificis destinats a serveis
indispensables per a la explotació de les
esmentades línies
Ensenyament centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius,
sempre que el titular cadastral coincideixi amb
el titular de l’activitat
Monuments o jardí històric d’interès cultural
Forest en què es realitzin repoblacions forestals
o regeneració de masses d’arbres subjectes a
projectes d’ordenació o plans tècnics
Entitats sense fi lucratiu
Béns quota inferior a 10 €
Habitatges Protecció Oficial
Béns Rústics de les Cooperatives Agràries i
d’Explotació Comunitària de la terra

PERCENTATGE
100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%
50%
95%
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BP

P

BP

P

BP

P

BP

P

BP

P

Obres d'urbanització, Construcció i Promoció
Immobiliària
Famílies nombroses, segons renda familiar i
valor cadastral de l’habitatge
Activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment d’ocupació que
justifiquin tal declaració
Activitats econòmiques que siguin d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, específicament en la
borsa de mediació de lloguer que gestiona
l’oficina local d’habitatge gestionada pel Consell
Comarcal del Garraf
Energia Solar

ORDENANÇA FISCAL
ECONÒMIQUES
E/BO/BP O/P
E
O

E

O

E

O

E

O

E

O

E

O

E
E
E

O
O
O

BO
BO

O
O

BP

O

NÚM.

2

–

IAE

–

IMPOST

50%
20 al 90%
75%

95%

50%

SOBRE

MOTIU
Estat, CC AA, Entitats Locals, OO AA de
l’Estat, Entitats de dret públic anàlogues a CC
AA I Entitats Locals
Inici activitat (2 primers períodes impositius),
i es tracti d’entitats de nova creació, o quan
havent estat creades amb anterioritat hagin
roman inactives des de la seva constitució.
Import net volum de negoci inferior a
1.000.000 €
Entitats
gestores
Seguretat
Social
i
Mutualitats de Previsió Social
Organismes
públics
d’investigació
i
establiments
d’ensenyament
costejats
íntegrament amb fons públics o concertats
sense ànim de lucre
Associacions/fundacions
disminuïts
físics,
psíquics i sensorials sense ànim de lucre
Creu Roja
Tractats o convenis internacionals
Entitats sense finalitat lucrativa i d’incentius
fiscals al mecenatge
Règim fiscal de Cooperatives
Inici activitat professional (5 anys següents
als 2 primers períodes impositius)
Obres vies públiques durada més de 3 mesos

ACTIVITATS

PERCENTATGE
100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
95%
50%
Reducció quota
tributària
fins
80%
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BO

P

BP

P

Subjectes passius amb un increment superior 50%
al 10% de la plantilla i mínim d’aquest (10%)
sigui d’un 75% treballadors/ores amb
contracte indefinit
Desenvolupament de les activitats que duguin 50%
a terme energia obtinguda en instal·lacions
per l’aprofitament d’energia o sistemes de
cogeneració. Màxim 3 períodes.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 – IVTM – IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
E/BO/BP O/P
E
O

E

O

E

O

E
E
E

O
O
P

E

P

E

O

E
BP

P
P

BP
BP

P
P

BP

P

MOTIU
Propietat de l’Estat, CC AA i Entitats Locals
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat
ciutadana
Propietat
representacions
diplomàtiques,
oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars, en reciprocitat
Propietat Organismes internacionals amb seu
o oficina a Espanya i del seus funcionaris o
membres amb estatus diplomàtic
Tractats o convenis internacionals
Ambulàncies i vehicles assistència sanitària
Tara no superior a 350 kg. i velocitat no
superior a 45 km/h per a discapacitats
Matriculats a nom de persones amb
discapacitat per al seu ús exclusiu, conduïts
per ells mateixos ó destinats al seu transport,
i amb un grau de discapacitat igual o superior
al 33%
Autobusos i vehicles adscrits a transport
públic urbà per a més de 9 places, inclosa la
del conductor
Tractors, remolcs i semiremolcs
Vehicles històrics als que es refereix l’article 1
del Reglament de vehicles històrics, RD
1.247/1995, de 14 de juliol
Vehicles elèctrics, híbrids i hidrogen
Vehicles utilitzin gas natural comprimit, gas
liquat, metà o metanol
Vehicles utilitzin benzina amb emissions fins a
100 gr/km de CO2

PERCENTATGE
100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

75%
50%
25%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - ICIO – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES
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E/BO/BP/S O/P
E
O/P

BP

P

BP

P

BP

P

BP

P

BP

P

MOTIU
Propietat de l’Estat, CC AA o Entitats Locals
i el seus OO AA, directament destinades a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres
hidràuliques,
sanejaments
de
poblacions i de les seves aigües residuals, i
tant si es tracta d’obres d’inversió nova
com de conservació.
a) Conservació, consolidació o reparació i
millora de façanes
b) Rehabilitació, manteniment i conservació
edificis i habitatges de més de 50 anys
d’antiguitat
c) Rehabilitació edificis en catàleg i obres
de reforma per deficiències estructurals
Construccions,
instal·lacions
o
obres
declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que ho justifiquin
Llicències d’obres menors i les subjectes
únicament a comunicació d’obra, en el cas
que estiguin compreses dins del programa
d’ajuda “Arranjament habitatge gent gran”
en conveni amb la Diputació de Barcelona,
sempre i quan els ingressos de la unitat
familiar siguin inferiors a la renda de
suficiència o hi hagi informe favorable
emès pel Serveis Socials Municipal.
Construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin
les
condicions
d’accés
i
habitabilitat
de
les
persones
amb
discapacitat
Construccions, instal·lacions o obres que
incorporin sistemes per aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar per autoconsum

PERCENTATGE
100%

95%

95%

90%

90%

50%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 – IIVT – IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
E/BO/BP/S O/P
E
O
E
O

MOTIU
PERCENTATGE
Dret de servatge
100%
Subjecte passiu:
100%
a) Aquest Municipi i altres Entitats locals
b) Estat i els seus OO AA
c) Comunitat Autònoma
d) Entitats de dret públic d’anàleg caràcter
de la Comunitat Autònoma i de dites
entitats locals
e) Entitats sense fins lucratius i dels

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

4

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

BP

P

E

O

E

O

incentius fiscals al mecenatge
f) Entitats gestores Seguretat Social
g) Mutualitats Previsió Social, d’Ordenació i
Supervisió dels Segurs Privats
h) Titulars de concessions administratives
revertibles
i) Creu Roja Espanyola
j) Persones o entitats amb exempció
reconeguda per Tractats o Convenis
Internacionals
Transmissions habitatge habitual per mort 95%
1r grau
Transmissions realitzades amb ocasió de la 100%
dació en pagament de l’habitatge habitual
del deutor hipotecari o garantit del mateix,
per a la cancel·lació de deutes garantits
amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contretes amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió
de préstecs o crèdits hipotecaris.
Transmissions de l’habitatge habitual del 100%
deutor
hipotecari
realitzades
en
procediment d’execució hipotecaria notarial
o judicial, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre
el mateix, contretes amb entitats de crèdit
o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió
de préstecs o crèdits hipotecaris

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS
E/S/BP
E

O/P
P

BP

P

S

P

MOTIU
a) En el supòsit que habiti una persona, no pot
superar l’import de 660€ (RS).
b) En el supòsit que habitin dues persones, no pot
superar l’import de 855€ (RS)
c) Per cada persona de més, s’incrementarà el
darrer tram en 430€ (RS)
a) En el supòsit que habiti una persona, no pot
superar l’import de 860€ (RS).
b) En el supòsit que habitin dues persones, no pot
superar l’import de 1.140€ (RS)
c) Per cada persona de més, s’incrementarà el
darrer tram en 570€ (RS)
Ús deixalleria municipal, amb un mínim de 12
vegades a l’any, i només una bonificació per
unitat familiar i habitatge.

QUANTITAT
100%

50%

20%
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P

Ús deixalleria municipal, amb un mínim de 8 25€
vegades a l’any pel dipòsit de restes vegetals,
habitatges unifamiliars aïllats amb superfície
de sòl superior a 400 m2.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11-B - TARIFA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
E/S/B
B

O/P
P

MOTIU
Unitats familiars nombroses: Per cada
persona de més que sobrepassi el límit de
tres persones que convisqui al domicili de
l’abonat

PERCENTATGE
S’ampliaren
els
blocs de consum
amb 3m3/mes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS, IMMOBILITZATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
E/S
S

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Comunicació baixa a Trànsit per part de 100%
l’Ajuntament amb motiu de la renúncia de la
part interessada, sempre que, al permís de
circulació figuri el domicili fiscal del nostre
municipi

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14-A - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS I SERVEIS GENERALS
E/S
E

O/P
P

E

O

E

O

B

P

MOTIU
Les persones en situació d’atur, per tramitació
de certificats d’empadronament/convivència,
targeta familiar reserva espai minusvàlids i
carnet de la deixalleria
Per sol·licitud de còpies de plànols per part
d’un concessionari, la primera còpia
Per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge
en cas d’habitatge buit, les administracions
públiques i les entitats que en depenguin,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les seves
societats municipals i les entitats del tercer
sector social de Catalunya de la xarxa
d’habitatge d’inserció que regula el Pla per al
dret a l’habitatge
Per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge
en cas d’habitatge buit quan es dóna obertura
d’expedient en els casos de desocupació
permanent i injustificada per més de dos anys.
Bonificació segons capacitat econòmica i béns

PERCENTATGE
100%

100%
100%

90%
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14-B - TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE L’ESCUT
DEL MUNICIPI
E/S
E

O/P
O

MOTIU
PERCENTATGE
Titulars d’empreses que explotin serveis 100%
públics municipalitzats amb caràcter de
monopoli

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14-C - TAXA PER DRETS D’EXAMEN
E/S
E

O/P
P

MOTIU
Les persones en situació d’atur

PERCENTATGE
100%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-A - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL
SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
E/S
E

O/P
O

MOTIU
PERCENTATGE
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, per 100%
aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i altres usos que interessin a la
seguretat ciutadana o defensa nacional

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-B - TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES I UTILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA
PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA I OBJECTES I MOBLES DE LA LLAR
E/S
E

O/P
O

MOTIU
PERCENTATGE
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, per 100%
aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i altres usos que interessin a la
seguretat ciutadana o defensa nacional

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-D - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES, I TANCAMENT DE CARRERS
E/S
E

O/P
O

E

P

MOTIU
PERCENTATGE
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, amb materials 100%
necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament, i
altres usos que interessin a la seguretat
ciutadana o defensa nacional
Les entitats i col·lectius no formals, sense ànim 100%
de lucre, registrades al Registre d'Entitats
Municipals, o que hagin sol·licitat la seva
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E

P

inscripció, que realitzin activitats gratuïtes o
d'interès general, així com les acciones de
dinamització, amb caràcter gratuït del comerç
local i mercats, organitzades per associacions
de comerciants, sempre i quan siguin
coordinades per part de l'Ajuntament i/o
conveni amb aquesta institució per a dur-les a
terme. Qualsevol altre activitat no inclosa haurà
de ser declarada d'interès general per
excepcionar el cobrament de la taxa
Esdeveniments veïnals que es realitzin a la via 100%
pública, amb caràcter gratuït o d’interès
general, sempre i quan estiguin autoritzades
per l’Ajuntament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-E - TAXA PER BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PÚBLIC
I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC I
ALTRES
E/S
E

O/P
O

E

P

E

P

MOTIU
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, per
aprofitaments especials
necessaris per als
serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i altres usos que interessin a la
seguretat ciutadana o defensa nacional
Les entitats i col·lectius no formals, sense ànim
de lucre, registrades al Registre d'Entitats
Municipals, o que hagin sol·licitat la seva
inscripció, que realitzin activitats gratuïtes o
d'interès general, així com les acciones de
dinamització, amb caràcter gratuït del comerç
local i mercats, organitzades per associacions
de comerciants, sempre i quan siguin
coordinades per part de l'Ajuntament i/o
conveni amb aquesta institució per a dur-les a
terme. Qualsevol altre activitat no inclosa haurà
de ser declarada d'interès general per
excepcionar el cobrament de la taxa.
Els rodatges cinematogràfics a les entitats i
col·lectius no formals, sense ànim de lucre,
registrades al Registre d’Entitats Municipals, o
que hagin sol·licitat la seva inscripció i als
estudiants
de
l’audiovisual
o
projectes
cinematogràfics sempre que l’Ajuntament
consideri que són d’interès per a la projecció de
Sant Pere de Ribes fora del territori

PERCENTATGE
100%

100%

100%
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-F - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
E/S
E

O/P
O

MOTIU
PERCENTATGE
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, amb materials 100%
necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament, i
altres usos que interessin a la seguretat
ciutadana o defensa nacional

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-H - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT
E/S
E

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Parelles on un dels contraents estigui 100%
empadronat al municipi amb una antiguitat
mínima d'un any.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 - TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I
GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
E/S/BP
BP

O/P
P

E

P

E

P

B

P

MOTIU
a) Conservació, consolidació o reparació i
millora façanes
b) Rehabilitació, manteniment i conservació
edificis i habitatges de més de 50 anys
c) Rehabilitació edificis en catàleg
d) Reformes per deficiències estructurals
Construccions,
instal·lacions
o
obres
declarades
d'especial
interès
o
utilitat
municipal
per
concórrer
circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que ho justifiquin
Llicències d’obres menors i les subjectes
únicament a comunicació d’obra, en el cas que
estiguin compreses dins del programa d’ajuda
“Arranjament habitatge gent gran” en conveni
amb la Diputació de Barcelona, sempre i quan
els ingressos de la unitat familiar siguin
inferiors a la renda de suficiència (7.967,73€
en còmput anual) o hi hagi informe favorable
emès pel Serveis Socials Municipal.
Obres sobre edificacions existents que
incorporin mesures innovadores i potestatives
de construccions sostenibles basats en
sistemes actius d’aprofitament d’energies
renovables i/o estalvi d’aigua.

PERCENTATGE
95%

100%

100%

50%

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

9

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17-A - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I
LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA,
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS
POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS
E/S
E

O/P
P

B

P

MOTIU
PERCENTATGE
Les entitats i col·lectius no formals, sense ànim 100%
de lucre, registrades al Registre d'Entitats
Municipals, o que hagin sol·licitat la seva
inscripció, que realitzin activitats gratuïtes o
d'interès general, així com les acciones de
dinamització, amb caràcter gratuït del comerç
local i mercats, organitzades per associacions
de comerciants, sempre i quan siguin
coordinades per part de l'Ajuntament i/o
conveni amb aquesta institució per a dur-les a
terme. Qualsevol altre activitat no inclosa haurà
de ser declarada d'interès general per
excepcionar el cobrament de la taxa.
En els supòsits de creació de noves activitats 95%
econòmiques que reuneixen els següents
requisits:
a) Que:
1.- Siguin promogudes per persones que
procedeixen d’una situació d’atur o per
persones que s’incorporin per primer cop
al mercat de treball.
2.- Donin lloc a la contractació de
persones que procedeixin d’una situació
d’atur o de persones que s’incorporin
per primer cop al mercat de treball.
b) Que la superfície local on s’exerceixi
l’activitat no superi els 500 m2.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17-C - TAXA PEL SERVEI DE MESURAMET DE
SOROLLS
E/S
E

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Subsanació en el termini màxim d’1 mes, de 100%
les deficiències detectades en el vehicle,
instal·lació i/o maquinària i en l’establiment
obert al públic.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17-E - TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
PER A ESPECTACLES PÚBLICS
E/S
E

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Les associacions de veïns del municipi, 100%
societats culturals, esportives i recreatives i

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

10

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

E

P

altres entitats sense ànim de lucre, en
èpoques de festes majors o altres festes de
reconegut arrelament al municipi.
les associacions de comerciants i empresaris 100%
locals i mercat municipal per actes que es
celebrin per la promoció i dinamització del
municipi.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 - TAXA PELS SERVEIS D’INSCRIPCIÓ EN EL
REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA, LLICÈNCIES PER TINENÇA
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS I PER A ADOPCIÓ D’ANIMALS
DE COMPANYIA
E/S/BP
E

O/P
P

MOTIU
Inscripció de gossos pigalls propietat
persones amb disminució visual

PERCENTATGE
de 100%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
COMPROVACIÓ DEL GRAU D’ALCOHOL, ESTUPEFAENTS, PSICOTRÒPICS,
ESTIMULANTS O ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES, MITJANÇANT
L’OBTENCIÓ DE MOSTRES DE SANG, ORINA I ALTRES, COM A PROVES DE
CONTRAST
E/S/BP
E

O/P

E

E
E

MOTIU
Que la persona física que ha sotmetre’s a la
prova de contrast pateixi lesions o malalties
que li impedeixin realitzar les proves de
verificació en aire respirat.
Que les proves de reconeixement mèdic i/o
anàlisi clínica realitzades pel metge forense o
el personal facultatiu del centre sanitari i/o
institut mèdic on s’hagi de realitzar la prova,
consideri no necessària l’obtenció de mostres
de contrast per determinar la presència de
l’alcohol,
estupefaents,
psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues.
Que el resultat de la prova de contrast sigui
negatiu
Que la prova de contrast es realitzi per
requeriment judicial

PERCENTATGE
100%

100%

100%
100%

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 50 – REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
ANNEX 1 - SERVEI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL “ESPAI BLAU”
E/S/BP

O/P

MOTIU
PERCENTATGE
Retorn d’antics abonats en el moment que es 100% Matrícula
vulgui tornar a abonar
50%
Primera
mensualitat
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ANNEX 2 - SERVEI PISCINA EXTERIOR MUNICIPAL
E/S/BP
E

O/P
P

BP

P

MOTIU
PERCENTATGE
Entrada gratuïta, els grups organitzats amb 100%
motiu d’esplais, campus esportius i similars,
que pertanyin a entitats sense ànim de lucre, i
que estiguin registrades en el Registre
Municipal d’Entitats
Entrada reduïda, els grups organitzats amb 50%
motiu d’esplai o similars, que pertanyin a
entitats, sense ànim de lucre, de fora del
municipi

ANNEX 3 – SERVEI DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
E/S/BP
S

O/P
P

S

P

MOTIU
PERCENTATGE
Subvenció per als infants de Sant Pere de Variable
Ribes i dels altres municipis, determinada pels
ingressos nets anuals de la unitat familiar i el
nombre de membres que la composen.
Subvenció (no acumulable), determinada pels Variable
ingressos nets anuals de la unitat familiar i el
nombre de membres que la composen, a les
famílies que acompleixin algun dels següents
requisits:
a) Infant escolaritzat a la llar d’infants amb
dictamen de Necessitat Educativa Específica
(NEE)
b) Família amb discapacitat del 33% o
superior de mare, pare, infant escolaritzat a la
llar d’infants i/o germans de l’infant.
c) Germans bessons o 2n germà, ambdós
escolaritzats en alguna de les llars municipals.

ANNEX 5 – SERVEI DEPARTAMENT DE CULTURA I JOVENTUT
E/S/BP
E

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Tràmit duplicat carnet biblioteca en cas de 100%
robatori

ANNEX 7 – SERVEI
DESENVOLUPAMENT
E/S
S

O/P
P

B

P

DE

COMERÇ,

TURISME

I

COOPERACIÓ

MOTIU
Per participant als productors/venedors locals
en la participació a les fires de promoció
econòmica
En les Rutes turisme i visites guiades.
Menors de 5 anys

I

AJUDA

QUANTITAT
d’acord amb la
normativa vigent

Gratuït
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Majors de 65 anys, famílies nombroses i 10%
membres del Cercle d’Amics i Voluntaris dels
Parcs Naturals.
50%
Nens de 5 a 8 anys
ANNEX 8 – PUBLICITAT A LA RADIO MUNICIPAL
E/S
B

O/P
P

MOTIU
Els establiments comercials i empresaris amb
domicili al municipi que formin part i estiguin
adherits a alguna de les Associacions de
Comerciants i Empresaris existents (ACIR i
UCER) o qualsevol altra de nova creació es
beneficiaran de la bonificació que es detalla a
continuació, a l’hora de contractar un paquet
de falques

QUANTITAT
Paquet
falques:
Paquet
falques:
Paquet
falques:

de 20
7%
de 40
10%
de 60
15%

ANNEX 9 – UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’ESPAIS
MUNICIPALS
E/S
E

O/P
O

BP

P

E

P

MOTIU
L’Estat, CC AA i Entitats Locals, pels
aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament, i per
tots aquells que interessin a la seguretat
ciutadana o defensa nacional
Tindran dret a la cessió gratuïta dels camps de
futbol, pistes poliesportives, pavellons i
equipaments culturals i juvenils les entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o
que hagin sol·licitat la seva inscripció, i els
col·lectius no formals amb finalitats socials,
que disposin d’autorització escrita o conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament, per dur-hi
a terme les activitats que li són pròpies i
estiguin autoritzades en cada instal·lació
Annex pavelló Ribes: Per ús esportiu o no,
complementari de l’activitat del servei de bar
per la dinamització de l’equipament i del
servei de bar. Sempre que no hagi activitat
per part de les entitats sense ànim de lucre

PERCENTATGE
100%

Cessió gratuïta

100%

ANNEX 11 - SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
E/S/BP
E

O/P
P

MOTIU
PERCENTATGE
Les persones que estiguin en situació d’atur i 100%
siguin usuàries del servei local d’Ocupació o
els que disposin d’informe adient dels serveis
socials municipals
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ANNEX 12 – SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS
E/S/BP
E

O/P
O

BP

P

MOTIU
PERCENTATGE
En cas que el servei sigui un expedient de 100%
Serveis Socials i es valori la necessitat de la
prestació del servei motivada per una situació
d’alt risc social.
D’acord amb les condicions econòmiques de Variable
cada unitat familiar o usuari/a del Servei
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