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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per  les activitats organitzades per les Regidories 
d’Esports, Ensenyament i Cultura i  Serveis Socials.  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes per les activitats, quan les mateixes es realitzin per  les 
diferents Regidories. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació de les activitats  
aquelles que resultin beneficiades o afectades per les  realitzacions  de les activitats  duta a 
terme per les Regidories corresponents. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
S’aplicarà una bonificació del 100% en la prestació del servei de Teleassistència en qualsevol de 
les modalitats (alta o moderada), per les persones majors de 80 anys. 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 
1.1. TAXA DEL SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
L´usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-los en els 
terminis estipulats i a la seva reposició en cas de no devolució o deteriorament. La pròpia 
biblioteca indicarà el procediment de la reposició en el supòsit que el títol del document no es 
trobi a la venda o estigui descatalogat. 
 
1.2. TAXA DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE RÀDIO VILA 
  
TARIFA SETMANAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 10,50 
3 emissions/dia.  Preu: 21,50 
5 emissions/dia.  Preu: 26,25 
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TARIFA MENSUAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 42,00 
3 emissions/dia.  Preu: 84,00 
5 emissions/dia.  Preu: 105,00 
 
TARIFA TRIMESTRAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 113,40 
3 emissions/dia.  Preu: 214,20 
5 emissions/dia.  Preu: 267,75 
 
TARIFA ANUAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 403,20 
3 emissions/dia.  Preu: 806,40 
5 emissions/dia.  Preu: 1.008,00 
 
NOTES  
 

Les falques han de tenir una durada màxima de 30 segons.  

 
ENREGISTRAMENTS 
 
Per la creació, disseny i enregistrament de la falca es fixa un preu únic de 10 euros 
 
1.3. TAXA DEL SERVEI DE PUBLICITAT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL 
 
RECLAM COMERCIAL 
 

Mòduls TARIFA 
Pàgines parelles: 1 edició 2 edicions 3 edicions 4 edicions 
Mòdul 1 (182 x 258,3 mm): Pàgina 
sencera. 

200,00 340,00 480,00 600,00 

Mòdul 2 (182 x 122,8 mm): Mitja pàgina. 120,00 204,00 288,00 360,00 
Mòdul 3 (88 x 122,8 mm): 1/4 de pàgina. 72,00 122,40 172,80 216,00 
Pàgines imparelles:     
Mòdul 1 (18,8 x 24,5 cm): Pàgina sencera. 260,00 442,00 624,00 780,00 
Mòdul 2 (18,8 x 12 cm): Mitja pàgina. 156,00 265,20 374,40 468,00 
Mòdul 3 (88 x 122,8 mm): 1/4 de pàgina. 93,60 158,60 224,64 280,80 

 
 
RECLAMS PUBLICITARIS 
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Per la creació, disseny i maquetació de l'anunci es fixa un preu únic de 30 euros 
 
1.4.  TAXA DEL SERVEI DE PUBLICITAT EN AGENDA I PROGRAMES D'ACTIVITATS 
 
RECLAM COMERCIAL 
 

Mòduls TARIFA 
Pàgina sencera 325,00 
Mitja pàgina 195,00 

 
 
1.5.  TAXA DEL SERVEI DE PUBLICITAT EN PANTALLES INFORMATIVES 
 
L'anunci ha d'estar enregistrat amb relació d'aspecte de 16:9 i ha de tenir una durada màxima de 30 
segons. L'arxiu ha de ser lliurat en format .avi o .mp4. 
 
TARIFA SETMANAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 10,50 
3 emissions/dia.  Preu: 21,50 
 
TARIFA MENSUAL 
 
1 emissions/dia.  Preu: 42,00 
3 emissions/dia.  Preu: 84,00 
 
 
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS: 

 
1.6. TAXA PER TELEASSISTÈNCIA 
 
El 26 de juliol de 2021, l’ajuntament de Viladecavalls, es va adherir al programa Servei Local de 
Teleassistència 2021-2025 mitjançant Decret d’alcaldia número 2021/DEC/000772; Amb aquesta 
adhesió, es constata un nou servei de teleassistència avançat, amb més qualitat i especialització, 
amb una accessibilitat universal i atenció a la diversitat funcional, amb millores operatives i de 
coordinació amb els ens locals i amb innovacions tecnològiques.  
 
El servei prestat des de Diputació de Barcelona , mitjançant l’adjudicació a l’empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, que ja estava prestant els serveis amb anterioritat, ha 
incorporat canvis que ja hem anomenat i d’altres com són els preus unitaris per cada tipologia de 
servei.  
 
Els preus dels serveis, tenen una aportació del 47% de Diputació, i el 53% de l’ajuntament, que 
nosaltres ho regulem a través de taxa municipal.  
 
Es per això que cal modificar els preus dels serveis, per tal que les famílies que sol·liciten el 
recurs coneguin els nous imports en aquesta nova etapa de Teleassistència. 
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El principal destinatari del servei són les persones grans o amb diversitat funcional , que viuen 
soles permanentment o durant gran part del dia, o bé les que viuen amb altres persones que 
presenten idèntiques característiques d’ edat o  diversitat funcional 
 
El servei de teleassistència, en qualsevol de les seves dues modalitats, es pot rebre com titular o cotitular, 
d’acord amb la descripció següent: 

- La persona titular és la que reuneix tots els requisits per ser usuària. En un domicili solament 
podrà haver un/a titular del servei (abans usuari/a A). 

 
- La persona cotitular és la que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix els requisits per 
ser-ne usuària. En un domicili podrà haver mes d’una persona cotitular del servei (abans usuaris/àries B i 
C). 

 
- Cost trimestral del servei  

 
Tipologia serveis i persones usuàries Cost mensual Cost trimestral 

Prestació d’intensitat MODERADA 
(TITULAR) 

6,78€ 20,34€ 

Prestació d’intensitat MODERADA 
( COTITULAR) 

3,39€ 10,17€ 

Prestació d’intensitat ALTA  
( TITULAR) 

7,88€ 23,64€ 

Prestació d’intensitat ALTA  
(COTITULAR) 

3,94€ 11,82€ 

-  
 

 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
 
1. En el cas que es sol·liciti la prestació d’ activitats que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament de la taxa. 
 
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 
la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 
 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del 
primer període trimestral de prestació  
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 
 
1Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació generalment. 
 
2. Tractant-se d’ activitats que s’estenen al llarg de varis mesos, la taxa es liquidarà per part de 

l’Ajuntament o per l’Organisme a qui hagi delegat i els pagaments s’efectuaran trimestralment. 
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1. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària durant els primers dies del 
segon mes del trimestre següent. 

 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
4. Quan es cessi en la recepció de l’activitat, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i 
no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITORIA 
 
Suspendre temporalment i no aplicar fins el 31 de desembre de 2020, les tarifes previstes a 
l’article 5, apartat 1.3, del servei de publicitat del butlletí municipal, havent d’entendre que es 
tornarà a aplicar automàticament l’1 de gener de 2021, sense necessitat d’adoptar cap altra 
acord. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 28 d’octubre de 2021 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 22 de 
desembre de 2021 entrant en vigor el dia de la seva publicació al butlletí oficial de la província i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.     
 


