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ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NUM. 27

Tercer.- Advertir que aquest acord romandrà definitivament aprovat, en el cas que no es
presentessin al·legacions i/o reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, i sense
necessitat de nou acord, excepte la publicació íntegre del text.
Quart.- Publicar una vegada aprovat definitivament el present acord i el text íntegre de l’Annex V
corresponent als preus públics de la prestació de serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari
(CTC) de Masquefa, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, podent els interessats interposar
recurs Contenciós – Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dins del termini de dos mesos des del dia següent a la publicació.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció Municipals i al Serveis del
CTC.
ANNEX
ANNEX V
DE L’ORDENANÇA NÚMERO 27, GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PREU
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE TECNOLÒGIC I COMUNITARI
(CTC)

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-8

B

PREVI.- Aquest annex V regula tot allò que no es disposi a l’ordenança general Reguladora dels
Preus Públics, ordenança 27.
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Segon.- Disposar la publicitat preceptiva, mitjançant exposició pública d'aquest acord en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini
d’informació pública de trenta (30) dies hàbils, durant els quals es podrà examinar l’expedient
administratiu per qualsevol interessat a la secretaria municipal, situada al carrer Major, 91-93 de
Masquefa, tots els dies feiners de 09:00 a 14 .00 h, perquè es puguin formular les al·legacions i/o
reclamacions que s'estimin pertinents, que s’hauran de presentar per qualsevol dels mitjans admesos
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://www.masquefa.cat.

Data 27-6-2019

“Primer.- Aprovar inicialment l’Annex V de l’Ordenança reguladora dels preus públics de
l’Ajuntament de Masquefa consistent en l'establiment dels preus públics relatius a la prestació de
serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) de Masquefa, segons figura en Annex a aquest
acord.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

A

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 178 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, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 11 d’abril de
2019, aprovà provisionalment la modificació d’Ordenança núm. 27.
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ARTICLE 3. Obligats al Pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones, entitats o
empreses que es beneficiïn de la prestació del servei, i també aquelles que exerceixin la pàtria
potestat o tutela, en el cas de menors i incapacitats.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A aquests
efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà a l’establert en els
articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ARTICLE 5. Quantia
USUARIS PERFIL 1

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-8
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Constitueix el fet imposable del preu públic els següents serveis prestats a particulars, entitats i
empreses al Centre Tecnològic i Comunitari de Masquefa (CTC):
- Ús d’espais al CTC
- Servei de reprografia
- Lliure navegació
- Lloguer de material tecnològic
- Domiciliació del correu postal
- Targetes i claus d’accés al centre (CTC)
- Formació

Data 27-6-2019

ARTICLE 2. Fet Imposable

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 40 a 47 en relació amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s'estableix el preu públic per la prestació de serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari de
Masquefa (CTC)

A

ARTICLE 1. Fonament i Objecte

Tarifa 1 - LLIURE NAVEGACIÓ
Treballs relacionats amb les activitats i gestió de l’empresa

0,00€
2

B

Empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu i per a empreses usuàries de despatxos
d’ús puntual del Viver d’Empreses Masquef@ctiva del CTC
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Tarifa 2 - EQUIPAMENTS
Sala de reunions 1 i 2:
0,00€
10,00€/h

0,00€
25,00€/h

3.Despatxos
Per a empreses de despatxos d’ús exclusiu:



Allotjament ús exclusiu 24x7
Allotjament ús exclusiu 12x7
Puntual (hores soltes no repetitives)
Despatx addicional d’ús exclusiu 24x7 primer any
Despatx addicional d’ús exclusiu 24x7 segon any
Despatx addicional d’ús exclusiu 24x7 tercer any i en endavant

260,00€/mes
130,00€/mes
0,00€
130,00€/mes
195,00€/mes
260,00€/mes

Per empreses que facin ús puntual:



Preu hora
Tota la setmana durant tot el dia
Tota la setmana matí o tarda
Tot el mes durant tot el dia 250,00€
Tot el mes matí o tarda

5,00€
125,00€
62,50€
125,00€

4. Aula TIC



Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
Per les empreses que facin usos puntuals

0,00€
10,00€/h

Les reserves s’hauran de sol·licitar preferiblement amb antelació d’una setmana i en l’horari
d’obertura al públic del Centre Tecnològic Comunitari – CTC.
Tarifa 3 - SERVEIS REPROGRÀFICS
 Les empreses allotjades al viver en modalitat d’ús exclusiu 24x7 disposen d’un saldo anual de
400,00€ (IVA exclòs) i d’ús exclusiu 12x7 disposen d’un saldo anual de 200,00€ (IVA exclòs)
per a utilitzar en serveis reprogràfics. En el cas de superar aquest saldo:
Impressió i fotocòpia b/n
Impressió i fotocòpia color
Impressió de caràtula de CD i DVD (CD O DVD inclòs)
Enquadernació din a/4 amb espiral
Enquadernació espiral + portada i contra

0,04€
0,13€
1,24€
1,24€
1,81€
3
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Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
Per les empreses que facin usos puntuals
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Data 27-6-2019

2.Sala d’actes:

https://bop.diba.cat

A

Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
Per la resta d’empreses que facin usos puntuals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona





B

1.

 Per empreses allotjades al viver, l’ús puntual de material TIC
 Per les empreses que facin usos puntuals:
Lloguer de l’equip de projecció: canó, ordinador portàtil i pantalla
Fiança per particulars i empreses

0,00€
26€/dia
90€

Tarifa 5 – SERVEI DE DOMICILIACIÓ CORREU POSTAL
 Domiciliació del correu postal per empreses no instal·lades al viver
 Domiciliació del correu postal per empreses instal·lades al viver

35,00€/any
0,00€

Aquesta tarifa és d’un import per any natural del servei, independentment de quan s’iniciï o
finalitzi el servei, és a dir, sense possibilitat de prorrateig de l’import per períodes inferiors als
12 mesos naturals de l’any en curs.

https://bop.diba.cat

Tarifa 4 - LLOGUERS DE MATERIAL TECNOLÒGIC

Pàg. 4-8

Per les empreses d’ús puntual les tarifes dels serveis reprogràfics seran les mateixes que les
especificades en la Tarifa 12 de l’apartat d’Usuaris perfil 3.
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0,52€
0,65€
1,29€
0,78€
1,03€
2.07€
0,78€
0,69€
1,29€
0,86€
1.64€

Data 27-6-2019

Plastificació de carnet
Plastificació din a/4
Plastificació din a/3
Enviament de fax provincial (per plana)
Enviament de fax nacional (per plana)
Enviament de fax internacional (per plana)
Rebre fax (per plana)
CD-ROM verge de 74 min. 640 mb
CD-ROM regravable
DVD
DVD regravable

A
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 Per a empreses allotjades al viver, les 2 primeres targetes
 Per a empreses allotjades al viver, 3ª o més targetes
 En cas de pèrdua de targeta 20,00€/unitat

0,00€
20,00€/unitat

USUARIS PERFIL 2
Entitats usuàries de l’Hotel d’Entitats Masquef@ctiva del CTC
Tarifa 7 - LLIURE NAVEGACIÓ
Entitats, treballs relacionats amb les activitats i gestió de l’entitat

0,00€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tarifa 6 - TARGETES I CLAU D’ACCÉS AL CENTRE

Tarifa 8 - EQUIPAMENTS
0,00€
0,00€
4
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1. Ús puntual de la Sala de reunions 1 i 2
2. Ús puntual de la Sala d’actes 0,00€
3. Ús puntual de despatxos
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5. Ús puntual de l’Aula TIC

0,00€

Les reserves s’hauran de sol·licitar preferiblement amb antelació d’una setmana i en l’horari
d’obertura al públic del Centre Tecnològic Comunitari – CTC.
Tarifa 9 - SERVEIS REPROGRÀFICS

Aquesta bonificació podrà ser ampliable fins al 100% o en altres serveis reprogràfics, en cas
d’organització d’actes o activitats per part d’aquestes entitats, en favor de raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, a sol·licitud de l’interessat i que
Masquefa Impulsa SL haurà d’aprovar, previ informe tècnic.
Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament en els treballs relacionats amb les activitats i gestió
pròpies de l’entitat, en cap cas es podran fer treballs personals per utilitzar la bonificació, podent
sol·licitar informació a l’entitat per la comprovació d’aquest requisit.
Tarifa 10 - LLOGUERS DE MATERIAL TECNOLÒGIC
 Ús puntual de material TIC 0,00€
USUARIS PERFIL 3
Usuaris particulars que utilitzen els serveis del CTC
Tarifa 11 - LLIURE NAVEGACIÓ
Connexió a Internet per minut
Estudiants, treballs relacionats amb les activitats i gestió dels estudis
Recerca de feina i emprenedoria
Entitats, treballs relacionats amb les activitats i gestió de l’entitat
Empreses d’ús fix del viver, treballs relacionats amb les activitats i gestió
de l’empresa

0,009€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
5
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Tots els treballs reprogràfics que es realitzin beneficiant-se d’aquesta bonificació han d’incloure
el logotip de l’Ajuntament de Masquefa. En cap cas es podrà utilitzar fons de color per imprimir,
s’haurà d’utilitzar paper de color. En el cas de que l’entitat no s’ajusti a les indicacions abans
exposades haurà d’assumir el cost total dels treballs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el cas de superar els treballs inclosos en la bonificació anteriorment mencionada, les tarifes
dels serveis reprogràfics seran les mateixes que les especificades en la Tarifa 12 de l’apartat
d’Usuaris
perfil 3.

Pàg. 5-8

https://bop.diba.cat

2 pòsters blanc i negre o a color.
5 DNA3 blanc i negre o a color.
25 cartells DNA4 blanc i negre o a color.
500 cartells DNA5 blanc i negre o a color.
20 enquadernacions
25 plastificacions
500 impressions blanc i negre a doble cara
Un cop a l’any es podran fer carnets segons el nombre total de socis de l’entitat

B










A

Les entitats inscrites al registre municipal gaudiran d’una bonificació del 90%, en:
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Teletreball

0,00€

https://bop.diba.cat
Data 27-6-2019

Tarifa 13 - LLOGUER DE MATERIAL TECNOLÒGIC RELACIONAT

Pàg. 6-8

0,09€
0,04€
0,17€
0,13€
0,17€
0,13€
0,26€
0,22€
1,24€
1,24€
1,81€
0,52€
0,65€
1,29€
0,78€
1,03€
2.07€
0,78€
0,69€
1,29€
0,86€
1.64€
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Impressió i fotocòpia b/n a/4 – de 10
Impressió i fotocòpia b/n a/4 + de 10
Impressió i fotocòpia color din a/4 – de 10
Impressió i fotocòpia color din a/4 + de 10
Impressió i fotocòpia b/n din a/3 – de 10
Impressió i fotocòpia b/n din a/3 + de 10
Impressió i fotocòpia color din a/3 – de 10
Impressió i fotocòpia color din a/3 + de 10
Impressió de caràtula de CD i DVD (CD O DVD inclòs)
Enquadernació din a/4 amb espiral
Enquadernació espiral + portada i contra
Plastificació de carnet
Plastificació din a/4
Plastificació din a/3
Enviament de fax provincial (per plana)
Enviament de fax nacional (per plana)
Enviament de fax internacional (per plana)
Rebre fax (per plana)
CD-ROM verge de 74 min. 640 mb
CD-ROM regravable
DVD
DVD regravable

A

Tarifa 12 - SERVEI DE REPROGRAFIA

Tarifes especificades en la Tarifa 4 de l’apartat USUARIS 1.

Formació organitzada al CTC en l’àmbit de les TIC, la recerca de feina, l’emprenedoria
i la formació professionalitzada o d’accés al sistema educatiu
Tarifa 14 – PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
50,00€ (import únic)
Preparació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 75,00€ (import únic)
Tarifa 15 – FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Manipulació d’aliments
Conducció de carretó

30,00€ (import únic)
80,00€ (import únic)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Tarifa 16 – FORMACIÓ TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Import únic per alumne i mòdul

B

Mòdul 10 hores
26,00€
6
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6,00€

* Les persones en situació d’atur que assisteixen a un 80% de la formació o justifiquin amb
documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,00€.

Pàg. 7-8

0,00€

ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions
1.Es podrà establir una bonificació de fins al 100% en qualsevol dels serveis quan concorrin raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin.
2. Per a poder aplicar la bonificació hi haurà d’haver una proposta de la Regidoria corresponent o
una sol·licitud de l’interessat, i l’Ajuntament de Masquefa haurà d’aprovar la bonificació, previ informe
tècnic.
3. La Junta de Govern Local queda facultada per concedir i determinar el percentatge de bonificació a
aplicar en cada cas, previ informe tècnic.
4. Les tarifes 14, 15 i 16 de Formació de persones adultes seran d’aplicació a les persones
empadronades a Masquefa, aplicant en altre cas, un 25% addicional a cada tarifa, excepte en el cas
dels cursos pels que l’Ajuntament rebi una subvenció externa en la que s’obligui a no addicionar cap
percentatge.
ARTICLE 7. Meritació
L’obligació de pagament de la tarifa neix quan es presti o s’iniciï la realització de qualsevol dels serveis
o activitats especificats a les tarifes anteriors.
ARTICLE 8. Normes de Gestió

B

1. El pagament del preu públic pels serveis s’efectuarà en el moment de la prestació del servei.
2. El preu públic pels serveis continuats es pagarà en la primera desena del mes natural.
3. En cas de pagament domiciliat i que es produeixi el retorn bancari per causes degudes a l’usuari del
servei s’aplicarà a aquest el recàrrec que cobri l’entitat bancària en el proper cobrament que s’efectuï
pel mateix concepte.

CVE 2019022634

Xerrades i sessions informatives
Import únic per alumne

Data 27-6-2019

Tallers i monogràfics
Import únic per alumne

https://bop.diba.cat

*Les persones en situació d’atur que assisteixen a un 80% de la formació o justifiquin amb
documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,50€ per cada mòdul de 10 hores
que estiguin inscrits.

A

13,00€
6,50€
19,50€
00,00€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pensionistes
*Persones en situació d’atur
Famílies nombroses
Empreses Viver Masquef@ctiva
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ARTICLE 9. Infraccions i Sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a aquestes
corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i següents de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.

En virtut de l'article 131 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques les normes amb rang de llei, els reglaments i les disposicions
administratives hauran de publicar-se en el diari oficial corresponent perquè entrin en vigor i
produeixin efectes jurídics. Addicionalment, i de manera facultativa, les Administracions Públiques
podran establir altres mitjans de publicitat complementaris.

Pàg. 8-8
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La publicació dels diaris o butlletins oficials a les seus electròniques de l'Administració, Òrgan,
Organisme públic o Entitat competent tindrà, en les condicions i amb les garanties que cada
Administració Pública determini, aquests efectes que els atribuïts a la seva edició impresa.

CVE 2019022634

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el ____ de
_____________ de 2019, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i serà d'aplicació a partir del _________________, romanent
en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.

Data 27-6-2019

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre
General Tributària, la Llei 8/1989,de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança
Fiscal General aprovada per l'Ajuntament.

https://bop.diba.cat

A

ARTICLE 10. Legislació Aplicable

B

Masquefa, 18 de juny de 2019
L’Alcalde,
Xavier Boquete i Saiz
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