Ordfis 52

ORDENANÇA 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
A continuació es detallen els preus pels serveis que es presten:
4.1. Serveis d’Infància
Centre infantil

Preus aplicats per curs

Quota Individual

90 €

2n germà/na (-20%)

72 €

Quota infants becats *
Tallers d’infància

(5% de l’import total)
5€ per unitat familiar (aquest preu
no tindrà bonificacions)

4.2. Casal d’estiu
Individual

42 €

2n germà/na (-25%)*

31,50 €

3r germà/na (-30%) *

29,40 €
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Serveis optatius**
Acollida setmanal

10 €

Acollida puntual

3€

Menjador setmanal

35 €

Menjador puntual

8€

* Aquestes quotes són de caràcter setmanal.
* Aquesta quota s’aplicarà independentment de que els/les germans/nes estiguin inscrits al mateix casal
o a un altre, sempre i quan ambdós siguin municipals.
* Els serveis optatius no tindran bonificacions: acollida setmanal, acollida puntual, menjador setmanal,
menjador puntual.
4.3. Colònies
Quota individual

250 €

Quota individual usuari Esplai Panda

200 €

2 germans/nens

400 €

2 germans/nens usuari Esplai Panda

350 €

3 germans/nens

550 €

3 germans/nens usuari Esplai Panda

450 €

4.4. Serveis Joventut

Monogràfics servei de Joventut

Preus aplicats per curs
1,50 €

Preu per hora

40 €

Curs oficial de premonitor/a
Curs oficial de monitor/a en temps de lleure

135 €

Curs oficial de director/a en temps de lleure

200 €
5€ per unitat familiar
(aquest preu no tindrà
bonificacions)

Tallers de joventut

4.4.1. Casal de músics de Masferrer *
Quota fixa mensual
Preu/hora

6€
0,6 €
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* Aquestes quotes són de caràcter mensual i individual i les hores es comptabilitzen de manera
setmanal.
Els preus d’aquest articles, ja porten l’IVA inclòs.
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 7,40 €.
Article 5. Exempcions i Bonificacions
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

20 %

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

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.

Família amb membre amb discapacitat

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

Les bonificacions no són acumulables i que el en 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, aquelles activitats l’import de les quals sigui igual o superior a la quantitat de 90 €, es
podrà fer efectiu en tres terminis, el primer en el moment de demanar la prestació corresponent i
la resta trimestralment.

6.3.

En els supòsits diferents de l’anterior, el preu públic serà liquidat per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
En aquest cas, el pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
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sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
6.4.

Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment

6.5.

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 no pugui participar en les
activats per motius aliens, sobrevinguts i degudament justificats.

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 extraordinària celebrada el dia 30
d’octubre de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31 de desembre de 2019.
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