Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1r.
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI
del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre
Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril i en allò que no
preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.
Article 2n.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan
per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol.licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una
intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat,
o bé quan no es tracti de serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a
favor de les entitats locals segons la normativa vigent.

Article 3r.

Obligats al pagament

Estan solidàriament obligats al pagament :
A) Els qui han sol.licitat la concessió o la llicència per a
l'aprofitament especial o la
prestació del servei sempre que
no s'esdevingui la circumstància prevista en el
paràgraf 2
de l'article 8.
B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el
domini públic en benefici
particular, o utilitzen els
serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics,
encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització o
prestació.
Article 4t.
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
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aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i
per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5è.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de
les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
correspongui.
Article 6è.

Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot
condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 7è.

Naixement de l'obligació

L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica
de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament
especial.
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 8è.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic,
l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es
practiqui, l'import esmentatc es retornoa a qui ha fet el dipòsit.
Article 9è.
Per al pagament del preu públic, l'ajuntament pot establir períodes de venciment,
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
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Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis
de trcte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en tot altre supòsti,
si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment
de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Article 10è. Concessió o autorització d'aprofitaments especials
1. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu el
que està constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció de domini públic, de
manera que se'n limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats) de caràcter
continutat o d'un ús que comporti la transformació o la modificació del domini públic, el
preu públic ha d'ésser objecte de concessió. Les concessions s'adjudiaquen, partint del
preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la normativa del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de
17 d'octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals. En caràcter supletori hi és
d'aplicació el "Reglamento de Bienes de las Entidades Locales", aprovat per R.D.
1372/1986, de 12 de juny. L'atorgament de les concessions correspòn al Ple, i hi és
preceptiu i indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació quan s'atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels béns de domini
públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
2. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb
una durada inferior a un any, en el cas que els sol.licitants siguin més d'un, l'atorgament
de la corresponent llicència correspon a l'alcalde. Per al seu atorgament es parteix del
preu de tarifa i cal seguirprocediments que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin
els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, com poden ser concurs normal, el
concurset, la subhasta mitjançant pujes a la dita, etc.
3. En els altres casos, correspon a l'alcalde l'atorgament de llicències d'ús o
aprofitaments especials de béns de domini públic pel preu de tarifa.
Article 11è.

Gestió dels preus públics

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i
pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
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Article 12è.
L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats
al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol.licitades,
quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 13è.
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora
aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment
de l'obligació.
Article 14è.
Des del dia següent a la Conclusió del període voluntari de cobrament, l'Ajuntament pot
exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment.

Establiment i fixació dels preus públics

Article 15è.
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les
seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà
fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi
hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'ajuntament
una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics
cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que
el regula.
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Article 16è.
Els preus públics que puguin correspondre a la "Compañia Telefónica Nacional de
España" se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de
conformitat amb la disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988 en relació amb la Llei
15/1987, de 30 de juliol.
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part
important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per
cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses en el terme municipal.
El pagament de l'esmentat import és compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus públics
per a la prestació de serveis.

Article 17è.
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic
corresponent que es pot limitar, en el cas d'aprofitaments especials del sòl de domini
públic, a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents.

Article 18è.
No es pot exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
A) Abastament d'aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de vies públiques.
C) Vigilància pública en general.
D) Protecció Civil.
E) Neteja de la via pública.
F)Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.
Vigència

Article 19è.
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Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 1990 i continuarà
en vigor mentre no s'acordin la seva modificació o derogació.
Annexos a l'ordenança reguladora de preus públics
Annex I
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 9 de novembre de 1998.
Annex II
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 9 de novembre de 1998.
Annex III
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 9 de novembre de 1998.
Annex IV
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 9 de novembre de 1998.
Annex V
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 5 de maig de 1999.
Annex VI
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 5 de maig de 1999.
Annex VII
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 5 de maig de 1999.
Annex VIII
Preu públic destinat a establir els Preus Públics realitzats per part de l'Area de Joventut
de l'Ajuntament.
Impressió blanc i negre i fotocòpia

0,07

Impressió colors

0,25

Enviar Fax

0,55

Rebre fax

0,55

Internet
xat 1 hora

0
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mitja hora o fracció connexió

0

una hora o fracció a partir de mitja

0

Cursos
Categoria A

16,5

Categoria B

21,5

Categoria C

26,5

Categoria D

32

Categoria E

43

( Aprovat pel Ple el 25/03/2013)
Annex IX
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 9 de novembre de 1998.
Annex X
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 5 de maig de 1999.
Annex XI
Preu públic per utilització de les instal.lacions de la Masia Mas
Catarro, Castell de Penyafort, la Sala de Plens i Sala de Moles
del Molí del Foix per activitats de caire protocolari, d’acord amb
el corresponent règim d’autoritzacions:
1.- Actes sense aperitius, refrigeris, convits, àpats o similars:
a) No residents al terme municipal:


Per utilització de la Masia Mas Catarro, de la Sala de Plens
de l’Ajuntament o de la Sala de Moles del Molí del Foix per a
activitats socials degudament autoritzades
200 €
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Per utilització dels espais del Castell de Penyafort per a
activitats socials degudament autoritzades,:
350 €
b) Residents al terme municipal :



Per utilització de la Masia Mas Catarro i Sala de Moles del
Molí del Foix.
80 €
Per utilització de la Sala de Plens de l’Ajuntament per a
activitats socials degudament autoritzades
50 €
Per utilització dels espais del Castell de Penyafort per a
activitats socials degudament autoritzades,:
120 €




2.- Actes amb aperitius, refrigeris, convits, àpats o similars :
a) No residents al terme municipal:






Per utilització de la Masia Mas Catarro Sala de Moles del
Molí del Foix, per a activitats socials degudament autoritzades
400 €
Per utilització dels espais del Castell de Penyafort per a
activitats socials degudament autoritzades,:
700 €
b) Residents al terme municipal:
Per utilització
de l’Ajuntament i
activitats socials
Per utilització
activitats socials

de la Masia Mas Catarro, de la Sala de Plens
Sala de Moles del Molí del Foix per a
degudament autoritzades
130 €
dels espais del Castell de Penyafort per a
degudament autoritzades,:
215 €

Les Entitats sense ànim de lucre del municipi
prestar fiança de 100 €

només hauran de

3.- Fiances a dipositar per l’ús dels diferents locals.
S’acordaran fiances de fins a 600 € per a cada cas concret
relació a l’activitat a realitzar

en

( Aprovat pel Ple el 24/10/2011)
Annex XII
Preu públic per utilització de les instal·lacions i serveis municipals de les activitats del
Projecte "Dona al Dia".
Pagament trimestral per taller 26 €.
( Aprovat pel Ple el 18/03/2013)
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Cursos:
Categoria A

8

Categoria B

14

Categoria C

17

Categoria D

29

Categoria E

35

( Aprovat pel Ple el 27/04/2009 I 28/04/2014)

Annex XIII
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 30 de maig de 2005.
Annex XIV
Utilització servei de teleassistència semestral
Tipus d’usuari:
Utilització servei de teleassistència semestral
Tipus d’usuari:
USUARI TIPUS A. Titular del Servei: s la persona que reuneix els
requisits per a ser usuari del servei de teleassistencia
USUARI TIPUS B. Usuari amb unitat de control remot addicional. és la
persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els
requisits per a ser-ne també usuari.
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USUARI TIPUS C. Usuari sense unitat de control remot addicional. s la
persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i
atencions que el servei proporciona, per no t capacitat fsica, psquica
o sensorial per a poder sol.licitar per si mateix aquesta atenci i ,
per tant, no pot fer us del polsador. L'usuari s donat de baixa quan
el titular sigui baixa, tret que un altra persona que convisqui amb
ell, sigui o no usuria del servei, en faci s en nom seu.
USUARI TIPUS
A
USUARI TIPUS
B
USUARI TIPUS
C

52,02
22,8
6,96

Segons els ingressos familiars , els usuaris
hauran de pagar les tarifes, següents:

Barem
Tram ingressos familiars
(EUR)

%

USUARI USUARI USUARI
TIPUS
TIPUS A
B TIPUS C

00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10
20
30
40
50
60
70

5,20
10,40
15,61
20,81
26,01
31,21
36,41

2,28
4,56
6,84
9,12
11,40
13,68
15,96

0,70
1,39
2,09
2,78
3,48
4,18
4,87

756,32 EUR -825,07 EUR

80

41,62

18,24

5,57

825,08 EUR- 859,45 EUR
>859,46 EUR

90
100

46,82
52,02

20,52
22,80

6,26
6,96

<515,60 EUR

515,61
550,01
584,44
618,24
653,20
687,57
721,95

EUR -550,00
EUR -584,43
EUR -618,23
EUR -653,19
EUR- 687,56
EUR -721,94
EUR -756,31
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En cas de ser
dos usuaris a la unitat familiar els que
contracten el servei es tindran en compte els ingressos personals
per separat.
( Aprovat pel Ple de 28/04/2014)
Annex XV
Annex derogat per acord del Ple de la Corporació de 5 de maig de 1999.
Annex XVI
JARDÍ BOTÀNIC MOLÍ DEL FOIX I SERVEIS DE GUIA TURÍSTICA
SERVEIS DEL MOLÍ. JARDÍ BOTÀNIC, ACTIVITATS DE NATURA I TALLERS
JARDÍ BOTÀNIC MOLÍ DEL FOIX I SERVEIS DE GUIA TURÍSTICA
SERVEIS DEL MOLÍ. JARDÍ BOTÀNIC, ACTIVITATS DE NATURA I TALLERS.
Visita guiada al Molí
- Adults:
4 €/persona (dies establerts)
- Menors de 12 anys:
gratuït
- Pensionistes i altres
2
- Visita guiada Casals Estiu:
2,00€/persona
Activitats escolars:
- Activitat educativa Jardí:
55,00 €/classe
- Activitat educativa Jardí + taller: 90,00 €/classe
- Itineraris de natura (tot el dia): 125,00 €/classe
- Activitat educativa riu Foix:
55,00 €/classe
- Activitat educativa riu Foix + Taller:
90,00 €/classe
RUTES TURÍSTIQUES grups
Molí del Foix
Grups 1-30 persones:

60€
51€ (pensionistes)

Gratuït menors de 12 anys
Ciarga
Grups 1-30 persones:

60€
51€ (pensionistes)

Gratuït menors de 12 anys
Castell
Grups 1-30 persones:

60€
51€ (pensionistes)

Gratuït menors de 12 anys

11

Combinat rutes turístiques:
Molí del Foix, Ciarga i Castell

( dues activitats)

- Grups (dies concertats):
Mínim per grup (màx. 30 persones)
Adults
82 €
Pensionistes
69 €
Ciarga (Vista Centre i Refugi Serral)
- Adults:
4 €/persona (dies establerts)
- Menors de 12 anys:
gratuït
- Pensionistes i altres
2
Castell de Penyafort
- Adults:
- Menors de 12 anys:
- Pensionistes i altres

4 €/persona (dies establerts)
gratuït
2

RUTA DELS REFUGIS ANTIAERIS I DELS AVIONS
- Tiquets individuals (dies preestablerts):
5€/persona
3 €/pensionistes i altres
Gratuït menors de 12 anys
- Retallable Avió I-16: Preu únic: 1,5 €
GRUPS.
-

La tarifa de la categoria “Grups 1-30 persones” implica que les
persones que concertin una visita hauran d’abonar el preu mínim
que s’indica per tot el grup, tant si es tracta d’una persona com
de vint.
PENSIONISTES I ALTRES:

Tenen dret a l’entrada reduïda que s’indica en cada cas els:
Jubilats i/o pensionistes
Persones en situació d’atur
Joves de 13 a 17 anys
Famílies nombroses
Grups de més de 15 persones
Personal docent
Periodistes acreditats
Titulars del carnet de la Biblioteca municipal
Socis IEP
( els entrades reduïdes s’hauran d’acreditar degudament a la
taquilla)
- Grups a
60 euros més
El preu del
estipulat i

partir de 31 persones
2 euros/pax partir de la persona número 31
grup fins a 30 persones seria de 60 euros com està
a partir de la persona número 31 se li aplicaria 2
12

euros per persona.
2.- S’aprova una bonificació del 15% sobre tarifa de grups per a
grups
de
pensionistes
i
agències
i
empreses
degudament
acreditades.
3.- S’aprova els següents preus per venda de merchandising:
Material tipus 1

1 euros

Material tipus 2

3 euros

Material tipus 3

5 euros

Material tipus 4

10 euros

Material tipus 5

20 euros

( Ple de 23/03/15)
Tallers Molí, Ciarga:
S’estableixen segons cost
-

Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:

3 €
5 €
7,5 €
10 €
15 €
20 €

Fins a
De 101
De 151
De 201
De 251
De més

100 €
a 150 €
a 200 €
a 250 €
a 300 €
de 300

( Aprovat pel Ple el 28/04/14)
Preus Públics Fira

del Remei Art,

Cuines i
Tapes
Per difusió de
participació al
projecte de cuines i
tapes del Remeiart
amb un producte
(tapa o menú)
Per difusió de
participació al
projecte de cuines i
tapes del Remeiart
amb dos productes
(tapa i menú)
Per inclusió
publicitària de
cellers o altres en
el catàleg de tapes
i menús
Per inclusió
publicitària de
cellers o altres en
el catàleg de tapes

40 euros

55 euros
¼ de pàgina

100 euros
½ pàgina

180 euros
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i menús
Per inclusió
publicitària de
cellers o altres en
el catàleg de tapes
i menús

Pàgina sencera

300 euros

Tallers i
activitats
Remeiart
Mòdul 1

3 euros
Mòdul 2

5 euros
Mòdul 3

7,5 euros
Mòdul 4

10 euros
Mòdul 5

15 euros
Mòdul 6

20 euros

El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat

Herbes
Campus
Remeiart*
Per inscripció
jornades
Tipus 1
Per inscripció
jornades
Tipus 2
Per inscripció
jornades
Tipus 3
Tallers específics
Modul 1

12 euros
20 euros
25 euros

5 euros
Tallers específics
Mòdul 2

7,5 euros
Tallers específics
Mòdul 3

10 euros

El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
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Tallers específics
Mòdul 4

15 euros
Tallers específics
Mòdul 5

20 euros
Accedir a totes les
activitats del cicle
d’Herbes Campus

50 euros

quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat
El cost del material
a emprar es
quantificarà a part
en funció de cada
taller o activitat

Tiquets de
degustació
activitats
Remeiart
Tiquets degustació
més copa o got
Tiquet repetició
individual
Tiquet consumició
pica pica
Retorns per tiquet
lliurat

5 euros
1 euros
1 euros
0,65
cèntims

( Aprovat pel Ple el 23/03/15)
Annex XVII Comandaments pilones
Comandament a distància pilones c/ Raval de Sant Martí: 35
( Aprovat pel Ple el 23/03/15)

Annex XVIII

Serveis Biblioteca
Impressió fulls per unitat
en negre

0,1
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en color

0,40

Gravació información
En disquet ( només es paga el disket
inicial)

1

En CD ( només es paga el CD inicial)

1,5

En memòria USB( només es paga el USB
inicial)

7,5

FOTOCOPIES
targeta 10 còpies

0,65

tarjeta 25 còpies

1,6

( Aprovat pel Ple el 18/03/13)
Annex el XIX
Publicacions de divulgació municipal,
Publicacions tipus A
Publicacions tipus B
Publicacions tipus C
( Aprovat pel Ple el 24/10/11)

6 €
15 €
20 €

Annex XX
Tiquet de Festa Gent Gran per a no residents
( Aprovat pel Ple el 28/04/04)

30,00 €

Annex XXI
Preu peces de gual
16

Inferior a 1 metre
Superior a 1 metre

Peces centrals
35,88 €
36,93 €

Peces laterals
35,88 €
48,27 €

( Aprovat per Junta de Govern Local el 26/05/08)
Annex XXII
Preu títol nínxol
( Aprovat per Junta de Govern Local el 17/01/05)

5,85 €
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Annex XXIII

Servei Ludoteca ( setembre a juny)
Trimestral (1,5 hores/dia)
Trimestral , a partir
del
2on
germà
matriculat
simultàniament

40,00

30,00

( Aprovat pel Ple el 28/04/14)
Annex XXIV
Cursos manualitats gent gran

0 € trimestre

( Aprovat pel Ple el 28/04/2014)
Annex XXV
Preu públic destinat a establir els Preus Públics realitzats per part de l'Ensenyament de
l'Ajuntament.

Cursos de formació contínua

45 €

(Aprovat per la Junta de Govern Local el 28/04/2014)
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 19 d’octubre de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 11/12/2009, e entrarà en vigor el dia 1r de gener de l’any 2010 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
L’annex XVIII i l’annex XIV han estat modificats per acord del Ple de data 28/12/2009 i
que ha quedat definitivament aprovada en data 11/02/2010, i va entrar en vigor el
19/02/2010 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Els Annexos VIII, XII, XVIII i XXIV han estat modificats per acord del Ple de 28/04/2014
i aprovat definitivament ha estat publicat el Butlletí Oficial de la Província en data
30/06/2014.
Els Annexos XVI i XVII han estat modificats per acord del Ple de 23/03/2015 i aprovat
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definitivament ha estat publicat el Butlletí Oficial de la Província en data 18/06/2015.

19

20

