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Dijous, 17 de novembre de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2011 l’ordenança núm.  
8, reguladora de la taxa pel permís d’abocament, les modificacions de l’ordenança núm. 4, reguladora del preu públic 
per prestació de serveis de transport escolar, la núm. 10, reguladora del preu públic per accions formatives, la núm. 13, 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador no obligatori,  així com l’aprovació inicial de la 
derogació de l’ordenança núm. 7, reguladora del preu públic pel servei d’allotjament d’empreses i autònoms al Maresme 
Centre de Negocis i la núm. 4, reguladora de la taxa per a la utilització privativa d’espais de l’edifici del Passeig del 
Callao, l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’un  
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 23194 de data 4 d’octubre de 2011 i al tauler 
d’edictes de la Corporació.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentant cap reclamació a l’expedient, es fa públic l’aprovació 
definitiva  de la  derogació  de  l’ordenança núm.  7,  reguladora  del  preu  públic  pel  servei  d’allotjament  d’empreses  i 
autònoms al Maresme Centre de Negocis i de l’ordenança núm. 4, reguladora de la taxa per a la utilització privativa 
d’espais de l’edifici del Passeig del Callao.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació a l’expedient, es fa públic el text íntegre 
de les ordenances núm. 4, 8, 10 i 13, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA Nº. 4 reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis de transport escolar.

Article 1
Concepte

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori a la comarca del Maresme.

Article 2
Obligats de pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els alumnes autoritzats a utilitzar el transport 
escolar no obligatori i no gratuït previst en la disposició 1a del Decret 161/96, així com els escolars que cursin batxillerat 
i utilitzin seients vacants en el transport escolar d’educació secundària obligatòria.

Article 3
Quantia

3.1.- El preu públic originat per la prestació del servei és de 15,57 EUR mensuals més el 8% d’IVA, total 16,82.-EUR, 
per aquells alumnes que facin dos viatges al dia: un al matí d’anada i un a la tarda de tornada.

3.2.- En cas que els escolars facin ús del servei de transport de migdia, és a dir, que realitzin quatre viatges al dia, el 
preu públic és de 31,14 EUR mensuals més el 8% d’IVA, total 33,63 EUR.

3.3. Es prendran com a dies d’ús del servei el total de dies lectius, amb independència de la utilització efectiva o no per  
part dels subjectes passius.

Article 4
Normes d’aplicació

4.1. El Consell Comarcal del Maresme autoritzarà la utilització del transport escolar als alumnes matriculats en centres 
educatius que no tinguin dret a la gratuïtat del servei de transport escolar segons les disposicions vigents en matèria 
d’educació i sempre i quan hi hagi places vacants. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
10

27
78

6



2

Dijous, 17 de novembre de 2011

4.2. No podran accedir al servei de transport escolar aquells usuaris que no estiguin al corrent de pagament d’altres 
conceptes o serveis oferts pel Consell Comarcal, fins que no saldin el deute pendent.

4.3.- A l’acabament de cada curs escolar, els pares o tutors legals dels alumnes facilitaran al Consell Comarcal, a través 
de les direccions dels centres escolars, la sol·licitud del servei de transport escolar, indicat si faran dos o quatre viatges i 
amb les dades necessàries per fer efectiu el pagament del servei mitjançant domiciliació bancària”.

4.4. El present preu públic es meritarà cada tres mesos, motiu pel qual, les tarifes a aplicar seran les següents:

1r germà usuari del servei de TEC (2 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 19,47 EUR 4 77,88 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 19,47 EUR 3 58,41 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 19,47 EUR 3 58,41 EUR Abril, maig i juny

2n germà usuari del servei de TEC (2 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 17,70 EUR 4 70,80 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 17,70 EUR 3 53,10 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 17,70 EUR 3 53,10 EUR Abril, maig i juny

3r germà usuari del servei de TEC (2 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 8,85 EUR 4 35,40 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 8,85 EUR 3 26,55 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 8,85 EUR 3 26,55 EUR Abril, maig i juny

1r germà usuari del servei de TEC (4 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 38,94 EUR 4 155,76 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 38,94 EUR 3 116,82 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 38,94 EUR 3 116,82 EUR Abril, maig i juny

2n germà usuari del servei de TEC (4 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 35,40 EUR 4 141,60 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 35,40 EUR 3 106,20 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 35,40 EUR 3 106,20 EUR Abril, maig i juny

3r germà usuari del servei de TEC (4 viatges)

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)
Data domiciliació rebut Preu públic (IVA inclòs) Mesos Total (IVA inclòs) Període de servei
1 de novembre 17,70 EUR 4 70,80 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 17,70 EUR 3 53,10 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 17,70 EUR 3 53,10 EUR Abril, maig i juny
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Article 5
Obligació de pagament

5.1. L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que s’inicia la prestació o realització dels 
serveis especificats en l’article anterior i sempre i quan els beneficiaris del servei hagin obtingut l’autorització per part del 
Consell Comarcal del Maresme.

5.2. En cas d’impagament, el beneficiari/a serà exclòs del servei.

5.3. Les despeses generades per la devolució dels rebuts trimestrals s’imputaran als beneficiaris del servei amb els 
recàrrecs pertinents.

Article 6
Vigència

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el  Butlletí  Oficial de la Província de  
Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA Nº. 8 reguladora del Preu Públic de la taxa per a l’obtenció del permís d’abocament amb el paràmetre de  
color per sobre del límit reglamentari.

Article 1
Fonament i naturalesa

De conformitat amb l’autorització continguda en els article 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 i 20.4.a) del refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRHL), aquest 
Consell Comarcal estableix la taxa per a l’obtenció del permís d’abocament amb el paràmetre de color per sobre del 
límit reglamentari, que es refereix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 
20 i següents del TRHL.

Article 2
Fet imposable

El fet imposable de la taxa el constitueix l’abocament, a la xarxa de sanejament comarcal, de les aigües residuals 
generades  per  l’establiment  amb  el  paràmetre  de  color  per  sobre  del  límit  fixat  en  el  Reglament  Regulador 
d’Abocaments d’aigües Residuals a la comarca del Maresme.

Article 3
Subjecte passiu

Són subjecte passiu de la taxa les empreses que obtinguin el permís d’abocament amb el paràmetre de color per sobre 
del límit fixat en el Reglament Regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme.

Article 4
Tarifa

L’import de la taxa es calcularà tenint en compte l’increment de dilució de color respecte el valor màxim fixat en el 
reglament, el cabal abocat per l’empresa, el cabal d’entrada de l’estació depuradora receptora i el càlcul establert en 
l’Annex I, apartat 1.g del Reglament Regulador comarcal.

Es seguiran les següents passos per tal de calcular l’import a pagar:

PRIMER

Calcular l’excés de color sobre els límits del Reglament Comarcal.

(Y - Z) * unitat de conversió * P * f   expressada en EUR/m3 on:

Y: valor de color que l’establiment sol·liciti per sobre de 20 (1/20)
Z: límit fixat en l’autorització o en l’article 29 del Reglament (20)
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unitats conversió: 0,1
P: preu aplicació de 0,1 euros/m3

F: factor de correcció de 1

Apliquem la fórmula de càlcul per cada establiment i per el valor sol·licitat de color:

(Y  - 20) * 0,1 * 0,1 * 1 =  YY  EUR/m3

SEGON

Calcular l’afectació del cabal abocat per l’empresa sobre el volum total de l’aigua tractada a la instal·lació pública. Per a 
preveure l’afectació al sistema de sanejament, s’aplicarà un percentatge de reducció (PR) en funció del cabal abocat 
any (m3/a) per l’establiment i el cabal d’entrada any (m3/a) a l’EDAR , amb el barem següent:

Si  Qabocat ESTABLIMENT < 1% Qtractat EDAR s’aplicarà un 75% de reducció, per tant, PR= 0.25
Si  1,01% Qtractat EDAR  < Qabocat ESTABLIMENT < 5,01% Qtractat EDAR  s’aplicarà un 50% de reducció, PR= 0.5
Si  Qabocat ESTABLIMENT > 5,01% Qtractat EDAR  s’aplicarà un 0% de reducció, per tant, PR=1

Aplicació del Criteri de reducció de cabal establiment al valor econòmic:

PR*YY= X (EUR/m3)

TERCER

El Valor econòmic anual a pagar per l’establiment serà:

IMPORT EN EUROS= X(EUR/m3)*cabal anual de l’establiment (m3/a)

Es fixa l’import mínim de la tarifa en 200 EUR/l’any per a aquells establiments en què l’aplicació de la fórmula doni un 
valor inferior a aquest.

Article 5
Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació de la tarifa establerta en aquesta ordenança.

Article 6
Acreditació

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’hagi obtingut el corresponent permís d’abocament mitjançant la 
notificació de la resolució de l’atorgament.

Article 7
Règim de declaració i ingrés

La taxa s’exigirà mitjançant document de liquidació que es farà arribar a l’empresa per tal de fer el pagament en el 
compte corrent del Consell Comarcal del Maresme que s’indiqui en la liquidació.

ORDENANÇA Nº 10 reguladora del Preu Públic per les accions formatives dirigides als ciutadans de la comarca del  
Maresme i gestionades pels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme

Article 1
Concepte

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per les accions formatives dirigides als ciutadans de 
la comarca del Maresme i gestionades pels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme.
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Article 2
Obligats al pagament

Tots els ciutadans que volen participar en accions formatives gestionades pels serveis educatius del Consell Comarcal 
del Maresme.

Article 3
Quantia

1. La tarifa a satisfer per part de l’alumne i per hora de formació en la modalitat presencial serà de 3,00 euros i en la 
modalitat on-line o semipresencial serà de 2,00 euros (exempt d’IVA, Llei 37/92, de 28 de desembre de l’Impost sobre el 
Valor Afegit).

2. Es podrà aplicar una bonificació del 25% d’aquest Preu Públic a aquells alumnes que justifiquin trobar-se inscrits com 
a demandants d’ocupació a la Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) en el moment de fer la inscripció i segons 
decisió i disposició pressupostària de l’Organisme gestor.

Article 4
Obligats al pagament

Estan obligats al Preu Públic les persones que siguin seleccionades per participar en les accions formatives externes i 
organitzades pels Serveis educatius del CCM.

Article 5
Gestió del preu públic
Les persones que generin l’obligació de pagament del preu públic, l’han d’autoliquidar prèviament a l’inici de l’acció 
formativa, sent necessària la presentació del resguard de pagament per a confirmar la seva reserva de plaça formativa, i 
en els casos de ser susceptibles de bonificació del 25%, justificant d’estar inscrit a la OTG en el moment de la inscripció.
El fet de no satisfer aquesta liquidació anul·larà immediatament l’accés de l’alumne al curs formatiu.

El Consell Comarcal del Maresme retornarà el 100% Preu Públic a aquells alumnes que en cas de no poder fer el curs 
subscrit, ho hagin notificat via e-mail (educacio@ccmaresme.cat) amb una antelació mínima de 48 hores a l’inici de 
l’acció formativa, així com també quan l’anul·lació de l’acció estigui motivada per la pròpia organització.

ORDENANÇA Nº. 13 reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori.

Article 1
Concepte

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de menjador escolar no 
obligatori a la comarca del Maresme.

Article 2
Obligats de pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els usuaris que utilitzin el servei de menjador 
escolar no obligatori i no gratuït previst a l’article 3 “Servei de menjador escolar de caràcter opcional” del Decret 160/96, 
de 14 de maig, i tal com indica l’article 8 del mateix decret”.

Article 3
Quantia

Servei de menjador escolar no obligatori:

• Preu menú servei menjador no obligatori per dia, alumne, IVA inclòs:

o Alumnes que fan ús del servei 3 o més dies a la setmana: 6,20 EUR/dia
o Alumnes que fan ús del servei 1 o 2 dies a la setmana, considerats comensals esporàdics: 6,80 EUR/dia.
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• Preu menú servei menjador no obligatori personal docent i/o d’administració del centre, IVA inclòs: 3,85 EUR/dia.

Article 4
Forma de pagament

• Els alumnes fixes (aquells que es queden 3 o més dies a la setmana) faran una transferència al número de compte  
del Consell Comarcal del Maresme a la Caixa Laietana especificant nom, alumne i escola i més al número 2042-
0000-72-3110042609, a un preu de 6,20 euros/dia/IVA inclòs.

• Els alumnes esporàdics (aquells que faran ús del servei 1 o 2 dies a la setmana) podran fer una transferència al 
número de compte del Consell Comarcal del Maresme a la Caixa Laietana especificant nom, alumne i escola i dies 
que compra al número 2042-0000-72-3110042609, a un preu de 6,80 EUR/dia/IVA inclòs, o bé comprar tiquets de 
menjador a la mateixa entitat bancària.

• El personal docent i/o administració del centre hauran de fer una transferència al número de compte del Consell 
Comarcal del Maresme a la Caixa Laietana especificant nom i escola i dies que compra al número 2042-0000-72-
3110042609.

Article 5
Obligació de pagament

Els usuaris del menjador escolar no obligatori abonaran el cost del servei i  lliuraran al centre escolar diàriament el 
corresponent justificant.

No podran accedir al servei de menjador escolar aquells usuaris que no estiguin al corrent de pagament del preu públic.

En cas d’impagament, el beneficiari/a serà exclòs del servei.

En el cas de domiciliacions, les despeses generades per la devolució dels rebuts s’imputaran als beneficiaris del servei 
amb els recàrrecs pertinents.

Article 6
Vigència

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el  Butlletí  Oficial de la Província de  
Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 11 de novembre de 2011
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell
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