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OF-53: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASAL I 
ACTIVITATS D’ESBARJO ORGANITZATS DES DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT. 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 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 preus públics per la prestació del servei de casal i activitats d’esbarjo 
organitzats des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 
Article 2. Fet imposable 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin la prestació del servei de casal i activitats d’esbarjo organitzats des de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials 
que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
 

SERVEI DE CASAL NADAL I PRIMAVERA 
PREU 
SETMANAL 

ACOLLIDA DE 8H. A 9H 20,00 

MATÍ DE 9H. A 13H. 45,00 

MENJADOR DE 13H. A 15H. 40,00 

TARDA DE 15H. A 17H. 30,00 

 



 

 

SERVEI DE CASAL ESTIU 
PREU 
SETMANAL 

ACOLLIDA DE 8H. A 9H 20,00 

MATÍ DE 9H. A 13H. 40,00 

MENJADOR DE 13H. A 15H. 40,00 

TARDA DE 15H. A 17H. 30,00 

 
Descomptes:  
 
 
 15% per família nombrosa (caldrà lliurar fotocòpia del carnet). 
 La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà com 
a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació corresponent que ho acrediti. 
 

Article 5. Acreditament  
 
El preu públic regulat en la present Ordenança s’acredita en el moment de formalitzar la 
inscripció al servei, independentment de  la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la 
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant, no essent en cap cas retornable.  
 
El preu públic s’exigirà per mesos avançats i quotes íntegres. 
 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.  
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 30/10/2014 i que ha quedat definitivament aprovada en 



 

data31/12/2014,entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 

 

 

 


