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ORDENANÇA FISCAL NÚM.52 
 
PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PROGRAMATS 
PER LES REGIDORIES D’INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu a l’article 127, en relació a l’article 41 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la 
prestació dels serveis realitzats als equipaments dependents del Departament 
d’Infància i Joventut. 
 
Article 2. Concepte 
 
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions dels 
serveis prestats o realitzats als equipaments dependents dels Departaments 
d’Infància i de Joventut. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan  obligats  al  pagament el preu públic, les persones o entitats que es 
beneficien dels serveis prestats o realitzats als equipaments dependents del 
Departament d’Infància i de Joventut. 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà per a cada un dels 
diferents serveis o activitats, la que es fixa a continuació: 
 
4.1. Serveis d’Infància 
 
4.1.1.Espai Infantil, Espai Familiar, Tallers i Cursos 

Servei Preu Susceptible de Bonificació 

Espai Infantil 135 € / curs Taula 1. Bonificació Social 

Espai Infantil 2n 
germà/na (-20%) 

108 € / curs S’aplicarà al casos NO beneficiaris de la 
Taula1. Bonificació Social 

Taller d’Infància 5 € per Taller i 
Unitat Familiar 

No susceptible de bonificació 

Espai Familiar 10 € / mes per 
Unitat Familiar 

No susceptible de bonificació 

Cursos 10 € / mes per 
Unitat Familiar 

No susceptible de bonificació 
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4.1.2. Casal d’Estiu 
 

Servei Preu Susceptible de Bonificació 

Casal d’estiu 42 € / setmana Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Casal d’estiu 2n 
germà/na (-25%) 

31,50 € / 
setmana 

S’aplicarà al casos NO beneficiaris de la 
Taula 2. Bonificació Familiar i Personal o en 
cas que aquesta resulti més beneficiosa 

Casal d’estiu 3r 
germà/na (-30%) 

29,40 € / 
setmana 

S’aplicarà al casos NO beneficiaris de la 
Taula 2. Bonificació Familiar i Personal o en 
cas que aquesta resulti més beneficiosa 

Acollida Setmanal 10 € /setmana No susceptible de bonificació 

Acollida Puntual 3 € / dia No susceptible de bonificació 

Menjador Setmanal 35 € /setmana No susceptible de bonificació 

Menjador Puntual 8 € / dia No susceptible de bonificació 

 
4.1.3. Colònies 
 

Servei Preu Susceptible de Bonificació 

Colònies 250 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Colònies per usuari 
Esplai Panda 

200 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Colònies 2 germans 400 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Colònies 2 germans 
usuaris Esplai Panda 

350 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Colònies 3 germans 550 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Colònies 3 germans 
usuaris Esplai Panda 

450 € / servei Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

 
4.2. Serveis de Joventut 
 
4.2.1. Monogràfics, Cursos i Tallers 
 

Servei Preu Susceptible de Bonificació 

Monogràfics 1,50 € / hora No susceptible de bonificació 

Curs Oficial de 
premonitor/a 

40 € / curs No susceptible de bonificació 

Curs Oficial de 
monitor/a en temps de 
lleure 

135 € / curs No susceptible de bonificació 

Curs Oficial de 
director/a en temps de 
lleure 

200 € / curs No susceptible de bonificació 

Tallers de joventut 5 € / taller i 
unitat familiar 

No susceptible de bonificació 
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4.2.2. Casal de músics de Masferrer 
 

Servei Preu  Susceptible de Bonificació 

Masferrrer Quota 
mensual 

6 € / mes Taula 2. Bonificació Familiar i Personal 

Masferrer Preu hora 0,6 € / hora No susceptible de bonificació 

 
Aquests preus són de caràcter mensual i individual i les hores es comptabilitzen de 
manera setmanal. 
 
4.3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) està inclòs a les tarifes establertes per 
aquests preus públics. 
 
4.4. En cas de programacions de característiques i objectius similars als del servei de 
casal d’estiu, tipus casal de Setmana Santa, casal de setembre o altres serveis que el 
departament d’infància pugui organitzar, el preu que s’aplicarà serà el mateix que per 
al casal d’estiu. 
 
En el cas que el temps de duració d’aquests serveis sigui inferior a una setmana, el 
preu que s’aplicarà serà el proporcional als dies de durada del servei en qüestió, 
essent el preu dia de 8,40 €. 
 
Article 5. Exempcions i Bonificacions 
 
5.1. Taula 1. Taula de Bonificació Social 
 
Aquestes bonificacions són d’aplicació al Servei d’Infància 
 
Les famílies empadronades a Montornès del Vallès que es vulguin acollir als beneficis 
fiscals hauran d'acreditar no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda 
familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a la Taula 1 en funció del 
nombre de membres que integren la unitat familiar.  
 
La renda de les famílies, als efectes d'aquests beneficis, s'obtindrà per agregació de 
les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres 
computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques. 
 
Per al càlcul de la unitat familiar es consideren membres: 
 

- L’infant pel qual es sol·licita l’ajut. 
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- Els progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del 
menor. 
 

- Els germans solters menors de 25 anys i que convisquin al mateix domicili 
familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els 
germans de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial. 

 
En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable 
qui no convisqui amb l'infant. No obstant, tindrà la consideració de membre 
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i, per tant, s'inclouran 
les seves rendes en el còmput de la renda familiar. 
 
No es consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres parents, tot i que 
convisquin al domicili de l'infant. 
 
Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i 
custòdia compartida, son membres computables: 
 

- Les persones progenitors, tutores o encarregades de la guarda i protecció de 
l’infant pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin. 

 
- L’infant pel qual se sol·licita l’ajut. 

 
- Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l’alumne pel qual se 

sol·licita l’ajut que siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en 
el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l’any 
utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de 
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

 
Nogensmenys, en el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o 
persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant, es valora la renda del 
sol·licitant. En el cas que li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de 
custòdia que li estableixi el conveni regulador. 
 
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació 
referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, 
l’Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la 
informació de què disposi. 
 
L’Ajuntament establirà un període de presentació de sol·licituds. Excepcionalment es 
podran presentar sol·licituds fora de termini si el servei disposa de places lliures. 
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- Les famílies monoparentals de dos membres seran tractades com a unitats 
familiars de 3 membres. 
 

Per acreditar la condició de família monoparental o nombrosa, caldrà aportar el carnet 
emès per la Generalitat de Catalunya, i en cas de separació, divorci o nul·litat 
matrimonial, mitjançant el certificat d’empadronament i el conveni regulador o la 
resolució judicial de la guarda i custòdia dels fills. En cas de viduïtat i orfandat, 
mitjançant el certificat de la Seguretat Social. I en cas de mare soltera o pare solter 
mitjançant el certificat d’empadronament i el llibre de família. 
 
Per definir la franja d'ingressos de les famílies nombroses i monoparentals en les 
dues categories; general i especials, així com famílies amb fills amb discapacitat, 
s’aplicaran els factors de correcció de la següent manera: 
 

 Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels 
ingressos anuals 525 € si són de categoria general i 800 si són de categoria 
especial per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent. 

 
 Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior 

al 33% es deduiran 1.811,00 € de la renda familiar. Si la discapacitat és 
superior al 65 % es deduiran 2.881,00 € de la renda familiar. 

 
 Quan hi hagi una nen/a en acolliment aquest/a es considerarà membre de la 

unitat familiar i en el cas d’estar de ser família monoparental o nombrosa es 
deduirà de la renda la quantitat que correspongui com si fos un fill, i la seva 
tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda a la unitat 
familiar.  
 

 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

3 membres* 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 19.362,24 € 16.135,20 € 

4 membres 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 19.362,24 € 

5 membres 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 

6 membres  41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 

7 membres  45.178,56 € 41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 

8 membres  48.405,60 € 45.178,56 € 41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 
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5.2. Taula 2. Taula de Bonificacions i Exempcions 
 

Aquestes bonificacions són d’aplicació al Casal d’estiu, Colònies i al Casal de Música 
Masferrer. 

 
Les bonificacions que es podran aplicar, sempre i quan s’aporti la documentació que 
s’especifica en cada cas, serà la següent: 
 
Descripció % Documentació acreditativa 

Família nombrosa/monoparental, 
categoria general 

25% Carnet família nombrosa/monoparental 
emès per la Generalitat 

Família nombrosa/monoparental, 
categoria especial 

30% Carnet família nombrosa/monoparental 
emès per la Generalitat 

 
Família amb membre amb discapacitat 

 
20% 

Targeta acreditativa de la discapacitat 
emès pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

 
Preus Casal músics Masferrer: trobar-
se en situació d’atur 

 
20% 
 

Certificat de la condició d’aturat emès pel 
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) o a 
través de la màquina ubicada a la Borsa 
de Treball de l’Ajuntament 

 
Les bonificacions no són acumulables i que en el cas que s’acreditin dues situacions 
bonificables s’aplicarà la de major descompte. 
 
Article 6. Administració i cobrança 
 
6.1. Les quotes exigibles per aquest preu públic, s’exigirà en règim d’autoliquidació 
quan així ho requereixi el servei prestat i s’haurà de pagar quan es formalitzi la 
inscripció o matrícula. 
 
6.2. No obstant, a  sol·licitud de l’obligat al pagament, per al preu públic regulat a 
l’article 4.1.1 “Espai Infantil, Espai Familiar, Tallers i Cursos”, l’obligació de pagament 
neix des del moment de formalitzar la inscripció al servei i finalitza quan l’obligat o, si 
és menor d’edat el pare/mare o tutor/a legal formalitzi la baixa al servei, abans del dia 
20 del trimestre anterior al que desitgi causar la baixa. 
 
El pagament d’aquest preu públic en la seva modalitat de pagament trimestral, es 
realitzarà mitjançant un primer pagament en el moment de la inscripció, i per períodes 
trimestrals els següents, preferiblement per mitjà de domiciliació bancària, entre els 
dies 1 i 10 de cada trimestre vençut.    
 
6.3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
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6.4. A les activitats d’estiu, un cop formalitzada la inscripció i en cas de baixa del/la 
participant, no es tindrà dret a cap devolució de l’import excepte els casos en què el/la 
participant no pugui participar en les activitats per motius aliens, sobrevinguts i 
degudament justificants. 
 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que regirà a partir de l’1 de gener de 2019, ha estat aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31/10/2018 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2018. 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 52 ha estat 
modificada, provisionalment, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 
celebrada el dia 05/05/2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 
04/07/2022. 
 
                                                                                                       


