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Ordenança Fiscal núm. 22

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL,
ESPORTIU, D’ENTRETENIMENT I SIMILARS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’ article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), l’ ajuntament estableix els preus públics per la prestació de serveis
lúdics, culturals, esportius, d’entreteniment i similars especificats a l’article quart de la
present ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats a què es refereix l’ article anterior. En cas
de tractar-se de menors d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o
els seus responsables legals.

Article 3. Normes de gestió
Pel que fa referència als preus públics, s’aplicarà el que disposa l’ Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
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1. Correspondrà a l’Ajuntament de Torrelavit el cobrament dels drets corresponents a
les activitats que organitzi i sufragui directament, que s’hauran de comptabilitzar
degudament en el pressupost municipal.
2. Les inscripcions es formalitzaran al Casal de Cultura de dilluns a divendres de
16:00h a 20:00h. En cada convocatòria d’inscripció s’indicaran els documents
necessaris per a la seva formalització.
3. Les quotes corresponents a la tarifa primera i quarta de l’Article 4 de la present
ordenança en relació als Grups de taller i cursos i Escola Esportiva, es faran
efectives mitjançant domiciliació bancària o targeta bancària.
4. Les quotes corresponents a la tarifa segona de l’Article 4 de la present ordenança
en relació al Casal d’Estiu, Estiu Jove i Casalet de Setembre, es faran efectives
mitjançant transferència bancària al número de compte proporcionat per
l’Ajuntament de Torrelavit a tal efecte o targeta bancària.
5. La no liquidació del preu públic en els terminis establerts, allibera a l’Ajuntament
de Torrelavit de qualsevol obligació o reserva a la prestació del servei.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes seran fetes efectives per via de
constrenyiment.
7. Per a la inscripció a una nova activitat és imprescindible estar al corrent de
pagament de les activitats anteriors.
8. La sol·licitud de baixa en les activitats que apareixen a la tarifa primera i quarta de
l’Article 4 de la present ordenança en relació als Grups de tallers i cursos i Escola
Esportiva s’haurà de comunicar per escrit al Casal de Cultura de Torrelavit, de
dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h. L’estimació de la baixa comportarà
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l’anul·lació del deute pendent a partir del mes natural següent a la seva
presentació.

9. La sol·licitud de baixa en les activitats que apareixen a la tarifa segona de l’Article
4 de la present ordenança en relació al Casal d’Estiu, Estiu Jove i Casalet de
Setembre haurà d’anar acompanyada d’un justificant mèdic per tal que el 80% de
l’import total dels serveis als que s’ha inscrit sigui retornat. Aquest retorn es
comptabilitzarà només de la part de serveis contractats i que no pugui gaudir
l’inscrit/a a causa de la malaltia indicada al justificant mèdic.

10. Es retornarà el 100% de l’import del preu públic del servei de menjador i acollida
quan s’avisi per escrit al/la director/a del Casal d’Estiu, Estiu Jove i Casalet de
Nadal mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça eemtorrelavit@gmail.com,
amb un mínim d’un dia d’antelació abans de l’inici de la prestació del servei.

11. Per a la seva efectiva organització, totes les activitats emmarcades dins la present
ordenança hauran de tenir un mínim d’inscripcions per tal que es duguin a terme.

Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en aquest
article, per a cadascun dels diferents serveis.
A.- TARIFA PRIMERA: Grups de taller i cursos
Grup 1 – Tallers de 10 € mensuals.
Grup 2 – Tallers de 12 € mensuals.
Grup 3 – Tallers de 15 € mensual.
Grup 4 – Tallers de 18 € mensuals.
Grup 5 – Tallers de 20 € mensuals.
Grup 6 – Tallers de 25 € mensuals.
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Tallers i cursos previstos per l’any 2018:

Tallers / cursos

Grup

Aeròbic*

2

Ioga*

4

Pre-pilates*

4

Pilates*

4

Hipopressius*

4

Zumba (1 dia per setmana)*

3

Zumba (2 dies per setmana)*

6

Curs labors

1

Patchwork

5

*Els tallers i cursos assenyalats amb “*” s’integraran a partir del mes de setembre de l’any
2018 dins la tarifa quarta “Escola Esportiva” i meritaran la tarifa que s’hi preveu a partir
d’aleshores.
B.-TARIFA SEGONA:

CASAL D’ESTIU
Setmana normal

50,00 €

Setmana de colònies (3 dies colònies)

75,00 €

Casal sencer 5 setmanes (amb colònies)

250 €

Descompte en la quota per 2n germà

10%*

Menjador fix (càtering)

30€/setmana

Menjador esporàdic (càtering)

7,00 €/dia

Menjador esporàdic carmanyola **

2,00 €/dia

Acollida setmanal

10€/setmana

Acollida esporàdic

3 €/dia
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*Es bonificarà un 10% de la tarifa de menor import
**Les famílies han de portar el menjar dels nens/es al matí en una carmanyola
CASALET DE SETEMBRE
Setmana normal

50,00 €

Descompte en la quota per 2n germà
Menjador fix (càtering)

10%*
30€/setmana

Menjador esporàdic (càtering)

7,00 €/dia

Menjador esporàdic carmanyola **

2,00 €/dia

Acollida setmanal

10€/setmana

Acollida esporàdic

3 €/dia

*Es bonificarà un 10% de la tarifa de menor import
**Les famílies han de portar el menjar dels nens/es al matí en una carmanyola
ESTIU JOVE
Setmana normal

85,00 €

Setmana de colònies (5 dies fora)

180 €

Estiu jove sencer 3 setmanes

320 €

Descompte en la quota per 2n germà

10%*

Menjador fix (càtering)

30€/setmana

Menjador esporàdic (càtering)

7,00 €/dia

Menjador esporàdic carmanyola **

2,00 €/dia

*Es bonificarà un 10% de la tarifa de menor import
**Les famílies han de portar el menjar dels nens/es al matí en una carmanyola
C.- TARIFA TERCERA: Espai socioeducatiu

Espai socioeducatiu per a infants

5,00€/mes

Espai socioeducatiu per a joves

5,00€/mes
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D.-TARIFA QUARTA: Escola esportiva

Activitats esportives 1 dia setmana

18 €/mes

Activitats esportives 2 dies setmana

25 €/mes

E.-TARIFA CINQUENA: ALTRES

Balls

Festa

Major

(danses,

timbalers...)

diables, 15,00 € en el moment que entren a
formar part del grup

Aquestes tarifes s’actualitzaran anualment d’acord amb el cost real de l’activitat i què
seran oportunament publicitades per a públic i general coneixement dels interessats i dels
seus beneficiaris.
4. Un cop inscrit/a en les activitats de l’apartat tercer només es retornarà l’import del preu
públic, quan es comuniqui la baixa per escrit abans de l’inici del trimestre natural
corresponent.
Si l’activitat ja s’ha iniciat, es podrà retornar un 80% de l'import corresponent a l'activitat a
la que estava inscrit, sempre i quan aquesta es formuli per escrit, s’acompanyi amb un
justificant mèdic i no hagin transcorregut més de 2 mesos de la formalització el pagament.
5. Les quotes del preu públic que es fixen amb la present ordenança, i per aquells
supòsits de tallers o activitats, no previstos o contemplats en ella, però que es puguin
realitzar al llarg de l’any, seran les pròpies del cost de l’activitat que el genera, les quals
s’exposaran públicament abans del seu inici per a general i públic coneixement.
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Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 10 d’abril de 2018, entrarà
en vigor a partir de moment que esdevingui ferma la seva aprovació definitiva i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

L’Alcalde,

El Secretari,

Ramon Riera i Bruch

Xavier Rodado Honorato
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