L’esmentat expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies
mitjançant edicte a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en l’e-tauler en data 16
d’octubre de 2020.
Atès que no s’han presentat al·legacions en el període d’exposició pública, aquest acord
esdevindrà definitiu, sense cap altre tràmit que la publicació de l’acte en el Butlletí Oficial
de la Província
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
produït reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius.
En conseqüència es procedeix a la publicació del text complet de l’Ordenança fiscal
núm.50 del preu públic per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu,
d’entreteniment i similar, d’acord amb el següent redactat:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 50
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL,
ESPORTIU, D’ENTRETENIMENT I SIMILAR
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), aquest Ajuntament estableix els preus públics per la prestació dels serveis
lúdics, culturals, esportius, d’entreteniment i similars especificats a l’article 5 de la present
ordenança.
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Aquests preus públics queden annexats a l’Ordenança fiscal núm.50 del preu públic per la
prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similar.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el
dia 27 de setembre de 2019, la Junta de Govern, en sessió del dia 5 d’octubre de 2020, ha
aprovat la modificació del preu públic de les activitats dirigides esportives, que es troba
fixat al punt 4 de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm.50 de preus públics per a la prestació
de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similar.
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Segons l’article 44 del TRHL, els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat, però quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic
que així ho aconsellin, l’entitat local podrà fixar preus públics per sota del cost.
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L’article 41 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals podran establir preus
públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de la seva competència, sempre
que no concorrin les circumstàncies especificades a l’article 20.1.b) de l’esmentada Llei.
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ANUNCI
Aprovació de definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm.50 preu públic
per a la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu d’entreteniment i
similar i publicació del seu text refós (X2019000246).

Article 2.- Concepte

Estan obligades al pagament del preu públic regular a aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats a què es refereix l’article anterior. En cas de tractar-se de
menors d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els seus
responsables legals.
L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment de la inscripció a l’activitat.
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Article 3.- Obligats al pagament
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Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de dels serveis lúdics, culturals, esportius,
d’entreteniment i similars especificats a l’ANNEX de la present ordenança.

Article 7.- Forma de pagament
El pagament del preu públic dels casals es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari
de l’Ajuntament o de l’empresa que gestioni l’activitat o mitjançant el pagament amb
targeta de crèdit / dèbit.
En les activitats que es desenvolupin durant tot el curs, el pagament de les quotes del preu
públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària mensual de les mateixes.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment amb meritació
dels recàrrecs i els interessos previstos a la Llei General Tributària.
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Article 6.- Acreditament i període impositiu
El preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà
sense que s’hagi efectuat el seu pagament.
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La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa a l’annex
d’aquesta ordenança per a cadascun dels diferents serveis.
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Article 5.- Quantia
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Pel que fa als preus públics, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
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Article 4.- Normes de gestió

ANNEX
1. AULA D’ESTUDI

quotes
150,00 €
204,00 €
38,00 €
166,00 €
7,00 €
8,00 €

Les activitats de casals que es puguin organitzar en altres èpoques de l’any prorratejaran
aquestes tarifes per setmanes i si és necessari per dies.
3. SERVEIS ESPORTIUS: GIMNÀS
1.- Les tarifes són les següents:

Pàg. 3-4

CASAL D’ESTIU (5 setmanes)
Matí de 9 a 13h
Matí de 9 a 13h i tarda de 15 a 17h
Acollida de 8 a 9h
Menjador (inclou monitoratge de 13 a 15h i el menú)
Menjador fix / dia
Menjador esporàdic / dia
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2. CASALS
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Servei d’aula d’estudi. 1,5 h / setmana; Quota: 10,00 € / mes.

Quota mensual (o fraccions) 20,00 € (a partir de 16 anys).
Entrada per 1 dia: 4,00 €.
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Quota d’inscripció (matrícula): 25,00 €.

3.- Només podran ser abonats al gimnàs persones a partir de 16 anys (inclosos).
4.- No hi ha cap descompte ni bonificació en les tarifes.
5.- Les mensualitats es cobraran sempre que el gimnàs estigui obert al públic. Cada any
l’òrgan competent de l’Ajuntament aprovarà el calendari d’obertura al públic de les
instal·lacions del gimnàs.
6.- En cas que algun abonat es vulgui donar de baixa, s’haurà de presentar el corresponent
escrit al Registre general de l’Ajuntament abans del dia 15 del mes en que s’hagi de
produir la baixa (que s’abonarà sencer), per tal que no es liquidi la mensualitat següent.
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2.- Si es produeix la baixa del servei, no es prorratejarà la quota del darrer mes, sinó que
es cobrarà la quota mensual integra.
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Quota per duplicat del carnet: 5,00 €.

1h

15,00 €

25,00€

1h+gym

25,00€

30,00€

2h

25,00 €

30,00€

2h+gym

30,00€

35,00€

3h

30,00 €

35,00€

3h+gym

35,00€

40,00€

35,00 €

40,00€

4h+gym

40,00€

45,00€

40,00 €
Activitats
dirigides

45,00€
Activitats dirigides +
gim

+ spinning

TARDA

+ spinning

1h

20,00 €

25,00€

1h+gym

30,00€

35,00€

2h

25,00 €

30,00€

2h+gym

35,00 €

40,00€

3h

30,00 €

35,00€

3h+gym

40,00€

45,00€

4h

35,00 €

40,00€

4h+gym

45,00€

45,00€

més de 4h (+gym)

45,00 €

45,00€

Matrícula activitats dirigides
Matrícula activitats dirigies + gimnàs
Quota per duplicat del carnet
Quota spinning 1 hora

45,00€

Gratuïta
Gratuïta
5,00€
4,00€

5. CURSA ESPORTIVA “CACO, CAMINA O CORRE!”
Els preus públics per participar a la cursa “CACO, CAMINA O CORRE!”, que organitza el
Servei d’Esports municipal, són les següents:
-

inscripció amb buff:
inscripció amb samarreta:
inscripció amb samarreta i buff:

3 euros
6 euros
9 euros

6. CONCERTS DEL BARNASANTS
El preu públic de les entrades dels concerts de Barnasants que actuïn a Sant Llorenç
d’Hortons és:
- Entrada individual: 5,00€
.
Sant Llorenç d’Hortons, 30 de novembre de 2020
L’alcalde, Jordi Ferrer Durich
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més de 4h (+gym)
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4h
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Activitats dirigides +
gim

+ spinning

AD+GIM
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+ spinning
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Activitats
dirigides

MATÍ

A

4. ACTIVITATS DIRIGIDES ESPORTIVES:
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Signat electrònicament
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