“
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ DELS
PROGRAMES DEL CASAL D’ESTIU, ESCOLA D’ADULTS, CENTRE D’ENSENYAMENT
MUSICAL, ACTIVITATS ESPORTIVES, I ALTRES ACTIVITATS.
Article 1
Disposició general
D'acord amb el que disposa l'article 117 en relació amb el 41,b) de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, s'estableixen els preus públics per matriculació al Casal d'Estiu, Centre
d’Ensenyament
Musical, Escola d’adults, activitats esportives i altres activitats promogudes per l'Ajuntament de
Sentmenat.
Article 2
Objecte
Es l’objecte d’aquesta ordenança la prestació dels serveis que s’hi contemplen: Casal d'Estiu,
Centre d’Ensenyament Musical, Escola d’adults, Activitats esportives i altres activitats
promogudes per l'Ajuntament de Sentmenat.
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Havent-se publicat l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
11 de febrer i 12 de maig de 2020 i no havent-s’hi presentat cap reclamació durant el termini
d’exposició pública, els acords de modificació d’ordenances han esdevingut aprovats
definitivament i es procedeix a la publicació íntegra de les ordenances modificades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data 10-8-2020

Que l’Ajuntament en sessió plenària ordinària de data 30 de gener i 16 d’abril de 2020 aprovà
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics
per la realització dels programes del casal d’estiu, escola d’adults, centre d’ensenyament
musical, activitats esportives, i altres activitats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment d’allò que disposen l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,es fa públic:

A

EDICTE

Obligació de pagament i subjecte obligat

B

Article 3

Article 4
Estan obligades al pagament dels preus públics que s'estableixen, les persones que inscriguin
al nen, nena, jove o l’usuari a l’activitat.

a.- Casal d’estiu i casalets de vacances o setembre
Preu per setmana
37€

Tarifa general
b.Escola d’Adults
Graduat
secundària

en

educació 30€ preu trimestral

c. Centre d’Ensneyament Musical
Preu mensual
Sensibilització musical

12€

Iniciació musical

12€

Llenguatge Musical

12€

Instrument individual 30’

30€

Instrument individual 45’

42€

Instrument col·lectiu 30’

21€

Instrument col·lectiu 45’

27€
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Les tarifes a aplicar són les següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tarifes
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Per l’Escola d’Adults, el Casal d'Estiu i casalets, el Centre d’Ensenyament Musical de
Sentmenat i Programa Fem Salut Sentmenat, el preu públic s’exigirà en règim de liquidació i es
formarà un padró mensual o trimestral en el cas de les activitats del programa Fem Salut
Sentmenat,en el que s’incorporaran les altes i variacions del mes anterior, padró que serà únic
en el cas del Casal d’Estiu i casalets. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la
via de constrenyiment

A

L’obligació de pagament que es realitzarà mitjançant autoliquidació sorgeix en el moment
d’inscripció i matrícula de l’usuari per la realització de l’activitat. Estan obligats al pagament
dels preus públics regulats en aquesta Ordenança els usuaris de les activitats i serveis i en el
cas de menors els pares o tutors.

B

d.- Activitats esportives

1. Programa Fem Salut

4 germans

195,00 €
50,00 €
95,00 €
145,00 €

375,00 €
95,00 €
185,00 €
280,00 €

560,00 €
140,00 €
280,00 €
420,00 €

745,00 €
185,00 €
370,00 €
555,00 €

e.- Altres activitats
Taller dansa del ventre

Preu: 45,00 € trimestre

f- Difusió cultural
Llibre “Els sentmenetencs de la guerra 12 €
civil”
DVD “Sentmenat, memòries d’una Vila”
5€

Article 6
Exempcions i bonificacions
a) En les activitats del Centre d’Ensenyament Musical i del Casal d’estiu i casalets de
vacances i setembre, tarifa específica, els fills de famílies nombroses i monoparentals
que, durant l’any en curs siguin menors de 18 anys, gaudiran d’una bonificació del 15%
de la quota en les inscripcions.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota resultant les persones en situació
d’atur, aportant el Document acreditatiu de la situació legal d'atur o de la considerada
com a tal (DARDO), que es pot obtenir al Punt d’Auto Servei del Soc, disponible a
l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
c) Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota resultant les persones majors de 65
anys i les persones amb grau de minusvàlid superior al 33% i que l’acreditin mitjançant
la presentació de la corresponent resolució de discapacitat emesa per la Generalitat de
Catalunya i que estigui vigent i que acreditin una renda inferior al IRSC

A
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2 germans

Data 10-8-2020

Activitat sencera
Activitat per setmana
Activitat dos setmanes
Activitat tres setmanes

Individual

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Casal
Multiesport

B

Bàsica 1
17 € / trimestre / 1 dia per setmana
El preu inclou 1 sola sessió setmanal de qualsevol dels programes (Activa’t / Ioga /
Aiguaguim / MVS / Pilates)
Combinada 2
34 € / trimestre / 2 dies per setmana
El preu inclou 2 sessions setmanals de qualsevol dels programes (Activa’t / Ioga /
Aiguaguim / MVS / Pilates), podent ser dues de la mateixa combinades de cada activitat
Combinada 3
43 € / trimestre / 3 dies a la setmana
El preu inclou 3 sessions setmanals de qualsevol dels programes (Activa’t / Ioga /
Aiguaguim / MVS / Pilates), podent ser dues de la mateixa i una diferent o tres
combinades

d) En els alumnes de l’Escola d’Adults, en els casos degudament informats en l’àrea de
Serveis Socials, s’aplicarà una bonificació del 100 % del preu.
Article 7
Gestió i devolució d’ingressos

No hi hauran devolucions una vegada pagades les activitats per causa de no
assistència a les mateixes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
En cas que el sol·licitant de qualsevol dels serveis o realització d’activitats de competència
local desisteixi expressament de la seva sol·licitud:
a) Si el desistiment es formula durant el període de preinscripció es retornarà el 90% de la
quota abonada.
b) Si el desistiment es produeix un cop iniciada l’activitat o servei no correspondrà la
devolució de la quota abonada, excepte que en el transcurs dels 5 primers dies la plaça
quedi coberta per un altre usuari, supòsit en el qual correspondrà retornar el 90% de la
quota, prèvia justificació dels motius del desistiment per l’interessat.
Correspondrà a l’Ajuntament, valorar si procedeix la devolució d’ingressos, en cas que, per
causes alienes al servei, l’usuari, per causa debidament justificada i mitjançant instància
presentada per registre d’entrada, no pugui gaudir del servei.
Les baixes definitives s’hauran de comunicar per escrit, quinze dies abans de la finalització del
mes i es crearà una vacant.
Disposicions finals
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Les despeses de per devolució dels rebuts seran a càrrec dels inscrits.
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L’obligació de pagament neix en el moment de presentar el full d’inscripció a les
activitats. El cobrament es farà per domiciliació bancària a principis de cada trimestre.
En cas de que el trimestre no sigui sencer es calcularà la part proporcional, per mesos
naturals.

Data 10-8-2020

b) Pagament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) No està permès canviar d’activitat en tot el trimestre pel bon funcionament dels grups i
de la pròpia activitat). El preu no inclou el material que s’hagi de portar.

A

1. Programa Fem Salut Sentmenat

En tot el que no preveu la present Ordenança, se li aplicaria la ordenança general i demés
disposicions d'aplicació.

B

Primera

Segona

Sentmenat, 07/08/2020
“

A

Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada el 16
d’abril de 2020, serà d’aplicació des del dia següent a la seua publicació definitiva i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Brigitte Navarrete Moya
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L’Alcaldessa accidental
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