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Ordenança fiscal núm. 32
PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Article 1. Fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
( TRHL), disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local,
quan no concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) de
la mateixa llei i sempre que no es tracti de cap de les activitats previstes en
l’article 21.
2. Aquest servei inclou:

Article 2. Concepte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de:
-

Servei d’activitats extraescolars

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els pares o tutors legals que sol·licitin la prestació del
servei per part dels menors ( fill/filla/tutelat) que realitzin l’activitat extraescolar en el
concepte que ve especificat en l’article 2.
Article 4. Preu públic exigible
La quota per la realització d’activitats serà la següent:
Activitat
Gimnàstica Rítmica
Robotix
Iniciació esportiva
Hapkido
Bàsquet
Anglès 1r a 3r.
Anglès 4t. a 6è
Voleibol

Preu
15 €/ mensual
35 €/mensual
15 €/ mensual
20 €/ mensual
15 € / mensual
22 €/mensual
22 €/mensual
15 €/mensual

Anglès ESO
Voleibol ESO

22 €/mensual
20 €/mensual
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El Servei d’activitats lúdiques o culturals de caràcter municipal que es realitzin a
l’escola CEIP Guerau de Peguera fora de l’horari escolar.

Article 5. Meritament
1. La quota per al Servei es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte de la present ordenança.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei d’Activitats extraescolars s’exigirà per trimestres
vençuts un cop efectuada l’activitat.
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment,
que comporta el deure de pagar recàrrecs i interessos de demora.
Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l’ordenança i les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu d ela promulgació de normes
posteriors.
1. Els preceptes de la present ordenança que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es faci 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

Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

Dono fe
La Secretària-Accidental
Irene Bolet Jiménez
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La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
extraordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2018 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

