Preus Públics 2012

PREUS PÚBLICS DIFERENTS ACTIVITATS I SERVEIS

1. SERVEIS SOCIALS DE MENJADOR GENT GRAN
Servei de Menjador per a Gent Gran ubicat a l'equipament sociocultural Can Massallera i
Cooperativa Preu per àpat, segons:
- situació A (puntuació obtinguda 1 ó 3 punts).............................................................. 5,60 euros
- situació B (puntuació obtinguda 4 ó 5 punts).............................................................. 4,50 euros
- situació C (puntuació obtinguda 6 ó 7 punts).............................................................. 3,40 euros
- situació D (puntuació obtinguda 8 ó 9 punts).............................................................. 2,30 euros
- situació E (puntuació obtinguda 10 ó 11 punts).......................................................... 1,10 euros

2. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Carxofada popular, per persona................................................................................... 10,00 euros
Carxofada popular, tast ................................................................................................. 2,00 euros
Carxofada popular, beguda........................................................................................... 1,50 euros
Sopar romà, per persona ............................................................................................ 10,00 euros
Fòrum empresarial, inscripció (IVA inclòs).................................................................. 50,00 euros

3. SERVEIS SANITARIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA
Recollida en domicilis particulars d'animals de companyia morts ............................... 50,00 euros
Serveis derivats del lliurament voluntari del propietari d'animals de companyia vius 300,00 euros
Serveis derivats de la retirada obligatòria d'animals de companyia vius (gats del seu propietari):
- d'1 a 3 gats ................................................................................................................. 41,00 euros
- de 4 a 6 gats................................................................................................................ 82,00euros
- de 7 a 9 gats............................................................................................................. 123,00 euros
- més de 10 gats......................................................................................................... 164,00 euros
Adopció de gos a partir del 4 mesos.......................................................................... 123,00 euros
Adopció de gos cadell fins als 4 mesos .................................................................... 184,50 euros
Adopció de gat........................................................................................................... 102,50 euros
Adopció de gos a partir dels 4 mesos per part de persones veïnes de Sant Boi amb un any
mínim d'empadronament............................................................................................. 61,50 euros
Adopció de gos cadell per part de persones veïnes de Sant Boi amb un any mínim
empadronament .......................................................................................................... 92,30 euros
Adopció de gat o d’altres animals per part de persones veïnes de Sant Boi amb un any mínim
d'empadronament........................................................................................................ 51,30 euros
Reduccions: (sobre el preu públic pel lliurament voluntari d'animals de companyia vius):
1.- Tindran una reducció del 100% del preu públic pel lliurament voluntari d'animals de
companyia vius, les persones a les quals una causa de força major (excepcional i inevitable)
les impedeixi continuar tenint l’animal de forma definitiva, sempre que el total dels ingressos
bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres sigui inferior a l’IPREM.
Aquesta reducció es concedirà previ informe de la unitat de Salut Pública i Benestar, on
s'acreditarà les circumstàncies de força major.
2.-Gaudiran d’una reducció del 75 % les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat
familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior al doble de l’IPREM.
3.-Gaudiran d’una reducció del 50 % les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat
familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior al triple de l’IPREM.
4.-Gaudiran d’una reducció del 25 % les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat
familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior al quadruple de l’IPREM.
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4. SERVEIS PRESTATS A LES BIBLIOTEQUES I CASALS DE BARRI
Serveis de consulta a Internet:
Impressió de fulls, per unitat:
1. En negre:
- DIN A4: ........................................................................................................................ 0,10 euros
- DIN A3: ........................................................................................................................ 0,20 euros
2. En color:
- DIN A4: ........................................................................................................................ 0,35 euros
- DIN A3: ........................................................................................................................ 0,60 euros
Aquests preus públics porten l'IVA inclòs.

5. UTILITZACIÓ SERVEIS PÚBLICS PLAÇA AGRICULTURA
Utilització dels serveis públics ubicats a la plaça de l'agricultura amb motiu d'ocupacions
puntuals de la via pública, per dia ................................................................................ 61,50 euros
6. UTILITZACIÓ CARPA MUNICIPAL FESTA MAJOR
Per la utilització, durant la Festa Major, de cada una de les carpes per activitats de
restauració.................................................................................................................. 850,00 euros

NORMES DE GESTIÓ
1. Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a
referència les darreres declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques
presentades, de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas declaració jurada
dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.
S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes
de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, incloent les parelles de fet.
2. Només es podran lliurar voluntàriament els animals de companyia quan el refugi disposi de
capacitat.
3. En el cas de les adopcions d’animals de companyia, quan es renunciï s’haurà d’abonar el
preu corresponent al lliurament voluntari d’animals de companyia. Si la renúncia a l’adopció es
fa dins dels 10 primers dies es podrà retornar l’animal al refugi sense haver de pagar cap preu.
En el cas que la renúncia es faci dins dels 3 mesos posteriors a l’adopció el preu a abonar pel
lliurament voluntari de l’animal es reduirà en un 25%.
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