ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, formatiu, cultural, esportiu, d’entreteniment i
similars
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 20.1.B.b. i 57 del R.D.L. de 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la prestació dels serveis de caràcter lúdic, formatiu, cultural, esportiu,
d’entreteniment i similars, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de caràcter lúdic, formatiu,
cultural, esportiu, d’entreteniment i similars, quan els mateixos es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3.- Subjectes passius, responsables i successors
1. Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació dels serveis o
aquells que resultin beneficiades.
2. Responsables i Successors.
a) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
c) Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
Article 4.- Beneficis fiscals
1. Bonificacions
Casals d’estiu o colònies: Les unitats familiars en les que més d’un membre s’inscrigui en
els casals d’estiu o colònies tindran descompte al preu de l’activitat i al servei d’hora
extraordinària, segons nombre de germans inscrits


2on germà: 10%



3er germà: 15%



4rt germà o més: 20%

Carnet Jove: Els titulars del Carnet Jove de Vacarisses gaudiran d’un 10% de bonificació
sobre la quota en els tallers trimestrals de joventut del Punt de vol, en el servei de Reforç
Escolar, en l’Estiu Enforma’t, en l’Aula d’estudi d’Estiu, en el Taller d’speaking i en els
tallers d’Estiu del Punt de vol.
Curs de monitors de lleure: els alumnes que superin el curs de monitors de lleure, podran
gaudir d’una bonificació del 50%. Per gaudir d’aquesta bonificació, que serà de caràcter
pregat, els interessats hauran de sol·licitar la devolució de l’import bonificat mitjançant
presentació d’instància amb còpia del títol obtingut, en els terminis establerts en les
inscripcions.
2. Exempcions

En la tarifa segona pel que fa referència als assistents al cicle de teatre infantil, els menors
de 2 anys tindran l’entrada gratuïta, i pel que fa als assistents al Juga, els menors d’un any
tindran l’entrada gratuïta.
Article 5.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contemplades als
apartats següents:
TARIFA PRIMERA. Per la realització de cursets i tallers.
Tallers trimestrals de joventut al Punt de vol:

40,00 €/Trimestre

Curs de monitors/es de lleure

176,00€

Crus premonitors

55,00€

Estiu «Enforma’t»

50,00€

Aula d’Estudi

30,00€

Taller d’speaking

30,00€

Tallers d’estiu al Punt de vol

20,00€

Cursos aula de formació d’adults:
Curs de preparació per la prova d’accés a Cicles
de Grau Mitjà, (un únic pagament en concepte
de matrícula)

35,00€

Curs de preparació de les proves per l’obtenció
de l’equivalent a l’ESO, (un únic pagament en
concepte de matrícula)

35,00€

TARIFA SEGONA: Per assistència a actes públics, lúdics, festius o culturals.
S’establiran d’acord amb el cost de cada espectacle, amb uns màxims que es detallen a
continuació:
Tió (fins a 6 anys)

2,00€

Cicle de Teatre infantil (a partir de 3 anys)

3,00€

Fideuada de Festa Major

6,00€

Entrada diària Juga (Fins als 11 anys)

3,00€

Teatre Jove

5,00€

Tiquet de Vedella – Festa de la vaca

10,00€

TARIFA TERCERA: Casals d’estiu
Casals d’estiu infantils
Preu per setmana
Preu per dia
Casals d’estiu de P3 a 5è

Matiners de 8 h a 9 h

De 9 h a 15 h

De 9 h a 17 h

11,00€

67,00€

83,00€

2,2 €

13,40€

16,60€

Matiners de 8 h a 9 h

De 9 h a 13 h

De 9 h a 15 h

De 9 h a 17 h

Preu per setmana
Preu per dia

11,00€
2.2€

PACK JOVE (6è a 4art d’ESO)

45,00€
9€

66,00€
13.20€

Taxa

Preu per setmana

77,50 €

Preu per setmana amb carmanyola

87,00 €

El servei de carmanyola es el servei de monitoratge que s’ofereix als usuaris del Pack Jove que es
vulguin quedar a dinar portant el seu propi menjar, sota les indicacions sobre l’ús de la carmanyola
de la Generalitat de Catalunya.
Aquells usuaris que contractin 4 o més setmanes de Pack Jove (dins del període d’inscripció) i
siguin titulars del Carnet Jove de Vacarisses, podran acollir-se a una reducció del 10% del cost
total del servei.
TARIFA QUARTA: Activitats esportives
Grups (cursets de natació)
Petits ( 3 i 4 anys)

Preu setmana

12,00€

Grans ( 5 a 12 anys)

Preu setmana

15,50€

1 dia

21,00 €

2 dies

36,00 €

3 dies

56,65 €

1 dia

24,72 €

2 dies

38,00 €

Infantils (de 5 a 15 anys, ambdós inclosos)

Preu mensual

16,50€

Adults

Preu mensual

25,75€

Grups (cursets de tennis)
Infantil (de 5 a 15 anys, ambdós inclosos)

Adults
Grups (escoles esportives)

TARIFA CINQUENA: Espai Familiar
ESPAI NADÓ ( Fins a 1 any) 2 hores a la setmana, per família

12,00 €/mes

ESPAI MENUT ( d’1 any a 3 anys) 4 hores a la setmana, per família

22,00 €/mes

TARIFA SISENA: Servei de Reforç Escolar
Preu del servei (dos dies per setmana)

45,00
€/trimestre

TARIFA SETENA: Espai dels Infants
De P3 a 6è (5 hores a la setmana)

30,00
€/trimestre

79,00€
15.80€

TARIFA VUITENA: Tallers escola de música
Taller de nadons (6 sessions)
Tallers de curta durada de diferents temàtiques (1 dia per setmana)

30,00€
15,00 €/mes

TARIFA NOVENA: Tallers gent gran
Gimnàstica

10,00 €/mes

Manualitats

15,00 €/mes

Informàtica

10,00 €/mes
15,00
€/trimestrals

Gimnàstica passiva
Article 6.- Normes de gestió
NORMES DE GESTIÓ GENERALS
-

L’abonament del cost de l’activitat es podrà fer en un únic pagament o en pagaments
fraccionats. El pagament de la quota es farà a través de domiciliació bancària o bé en
casos específics en efectiu a l’Ajuntament de Vacarisses o a qualsevol altre edifici
municipal segons s’indiqui. Els terminis de l’edició dels rebuts i pagament de la quota, així
com els fraccionaments, si s’escau, vindran establerts per el/la regidor/a corresponent,
donant-ne l’oportuna publicitat.
Per dur a terme cada activitat caldrà un mínim d’assistents segons el cost de l’activitat, en
el cas d’anulació de l’activitat es retornaran les quotes satisfetes.

-

Cada regidoria establirà el termini màxim per poder realitzar qualsevol canvi o anul·lació de
l’activitat amb la corresponent devolució dels diners pagats, fent-ne l’oportuna publicitat.
Qualsevol canvi o anul·lació que es faci fora del termini establert suposarà la no devolució
dels diners pagats, a excepció de casos d’hospitalització o malaltia amb justificant mèdic o
altres causes considerades extraordinàries.

-

En el cas de demanda d’una nova inscripció o ampliació de torn, fora dels terminis
establerts s’acceptaran aquelles que la capacitat de l’activitat permeti.

-

És obligatori lliurar tota la documentació per tal que sigui admesa la inscripció, aquesta s’ha
de formalitzar per escrit.

-

Serà imprescindible la contractació de la setmana, quinzena , mensualitat, trimestre
complets, o la durada concreta i completa de l’activitat programada, segons l’oferta
d’activitats.

-

S’entén per setmana el període comprès de dilluns a divendres, ambdós inclosos,
exceptuant dies festius.

NORMES DE GESTIÓ ESPECÍFIQUES DE LA TARIFA TERCERA
A part de les normes de gestió generals especificades en els paràgrafs anteriors, per la tarifa
tercera s’estableixen les següents normes de gestió específiques:
1. L’abonament del cost de l’activitat es podrà fer en un únic pagament o en 2 pagaments
fraccionats. El pagament de la quota es farà a través de domiciliació bancària. Els terminis
de l’edició dels rebuts i pagament de les quotes seran:

Durant la primera setmana del mes de Pagament únic o 1er pagament
juliol de l’anualitat corresponent
fraccionat (quota d’un 40%)
Durant la primera setmana del mes de 2on pagament fraccionat (quota
d’agost de l’anualitat corresponent
d’un 60%)
Aquests terminis podran ser objecte de modificació mitjançant Decret del/la regidor/a
corresponent.
2. És obligatori lliurar tota la documentació per tal que sigui admesa la inscripció. La inscripció
es considerarà formalitzada un cop abonada la 1a quota o pagament únic.
3. Per dur a terme cada activitat, caldrà que per cada una d’elles hi hagi un mínim de 18
inscripcions, en el cas de l’hora extraordinària el mínim d’inscripcions és de 10. En el cas
del servei de carmanyola del Pack Jove el mínim és de 8.
4. Per inscriure’s als casals infantils serà imprescindible que el nen/a hagi assistit durant el
curs escolar a una llar d’infants o escola bressol, donat que no es farà cap procés
d’adaptació, caldrà justificar-ho documentalment a la inscripció. Els alumnes de l’escola
bressol municipal El Cuc i de l’escola bressol El Xic, no caldrà que ho acreditin.
5. En el cas de no ser alumne de l’escola bressol El CUC i de l’escola bressol El Xic, la
inscripció dependrà de la valoració de cada cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança 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
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del 18 d’octubre de 2018 i entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

