ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21

PREU PÚBLIC PER ASSITÈNCIA A L’ESPLAI MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de l’Esplai municipal, que
es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels servei de l’Esplai municipal.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o de les activitats,
a que es refereix l’apartat anterior.
2. Quan els usuaris matriculats són menors d’edat, venen obligats al pagament els
seus pares o tutors.
Article 4è.- Quota tributària
La quota tributària serà la que es fixa en les tarifes que es contenen a l’annex.
Article 5è.- Beneficis fiscals
Els que venen determinades a l’annex de tarifes.
Article 6è.- Acreditament i període impositiu
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que
es presta el servei o es realitzen les activitats especificades a l’art. 2.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
L’obligació del pagament neix en el moment de formalitzar la inscripció i es podrà fer en
efectiu o mitjançant transferència bancària. Un cop feta la inscripció de l’infant i fet
efectiu el pagament del cost corresponent, no es procedirà a la devolució de l’import
satisfet si l’infant no assisteix a la totalitat o a una part de l’activitat.
La baixa de l’activitat i la corresponent devolució de diners només s’acceptaran en el
casos que siguin degudament justificades per raons mèdiques. En aquest cas caldrà
presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntant el corresponent
informe mèdic on s’especifiqui que el o la participant no pot iniciar o continuar realitzant
l’activitat on ha estat inscrit/a. En aquest supòsit, la baixa serà efectiva a partir de
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l’endemà de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute a partir
d’aquesta data.
Article 9e. Impagament del preu públic.
Les quotes liquidades i no satisfetes produeixen el cessament immediat en la prestació
del servei i es requerirà el seu pagament per via de constrenyiment.
Article 10e. Servei de vigilància a l’hora de dinar.
Aquest servei s’ofereix per a tots els participants a l’Esplai d’Estiu municipal, en horari
de 1 a 3 del migdia. Caldrà que el nen/a porti la carmanyola de casa i aquest servei
ofereix vigilància i acompanyament dels nens durant dues hores. Es pot utilitzar aquest
servei de forma habitual, més de 2 dies a la setmana durant tot el període que està
inscrit a l’esplai, o bé de forma esporàdica avisant a les 9 del matí del dia que es farà
servir el servei.
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 fiscal, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
APROVACIÓ INICIAL: Ple del 2 de novembre de 2016
PUBLICACIÓ ÍNTEGRA: BOP de Girona núm. 247 del 29/12/2016
MODIFICACIÓ:
Aprovació provisional: Ple 19 abril 2018
Publicació definitiva BOP de Girona núm.116 del 15 de juny de 2018
Aprovació provisional: Ple 19 abril 2018
Publicació definitiva BOP de Girona núm.116 del 15 de juny de 2018
Aprovació provisional: Ple 04 de novembre 2020
Publicació definitiva BOP de Girona núm.248 del 28 de desembre de 2020
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ANNEX DE TARIFES

Preu públic per assistència a l’ESPLAI MUNICIPAL

PREU HORA SEGONS EL PERÍODE D’ASSISTÈNCIA

21.1

6 setmanes o més

1,40 euros/hora

21.2

5 setmanes

1,54 euros/hora

21.3

4 setmanes

1,68 euros/hora

21.4

3 setmanes

2,10 euros/hora

21.5

2 setmanes

2,38 euros/hora

21.6

1 setmana

2,80 euros/hora

a) Es farà un descompte del 25% al 2n fill apuntat a l'esplai i un 50% de descompte
al 3r fill apuntat i successius.
b) S'aplicarà un 10% de descompte per ser família nombrosa o monoparental. Cal
presentar la documentació que ho acredita
c) No es poden aplicar els dos tipus de descomptes (a i b) simultàniament.

PREU PER L’ÚS DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA A L’HORA DE DINAR

Habitual (2 o més dies a la setmana durant tot el període que està inscrit a l’esplai)

3 euros

Esporàdic

5 euros

a) No es farà cap tipus de descompte per a germans, família nombrosa o família
monoparental.
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