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.
Article 3
Obligació de pagament i subjecte obligat
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.
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.
Article 5
Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a.- Casal d’estiu juliol

Activitat sencera
preu setmana

1 nen
134,00 €
35,00 €

2 germans
246,00 €
68,00 €

3 germans
340,00 €
90,00 €

4 germans
419,00 €
107,00 €

b.- Escola d’adults
Graduat en educació secundària
Preu trimestre: 30,00 €
Curs de Preparació de les Proves d’Accés a Grau Mitjà
Preu curs: 50,00 €
Curs de Preparació de les Proves d’Accés a Grau Preu curs 50,00€
Superior

c.- Centre d’Ensenyament Musical
Sensibilització musical
Iniciació musical
Llenguatge Musical
Teatre musical
Instrument individual 30’
Instrument individual 45’
Instrument col·lectiu 30’
Instrument col·lectiu 45’
d.- Activitats esportives
1. Activa’t
- Inscripció trimestral

33,00 €

Preu mensual: 10,00 €
Preu mensual: 10,00 €
Preu mensual: 10,00 €
Preu mensual: 10,00 €
Preu mensual: 26,00 €
Preu mensual: 38,00 €
Preu mensual: 17,00 €
Preu mensual: 23,00 €

Per la realització del programa Activa’t serà imprescindible
la inscripció d’un mínim de 10 participants per grup.

2. Casal Multiesport
Activitat sensera
Activitat per setmana
Activitat dos setmanes
Activitat tres setmanes
e.- Altres activitats
Taller dansa del ventre

Individual
195,00 €
50,00 €
95,00 €
145,00 €

2 germans 3 germans 4 germans
375,00 €
560,00 €
745,00 €
95,00 €
140,00 €
185,00 €
185,00 €
280,00 €
370,00 €
280,00 €
420,00 €
555,00 €

Preu: 45,00 € trimestre

2.- Exempcions i bonificacions
a) En les activitats del Centre d’Ensenyament Musical 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 mensuals i trimestrals.
b)Gaudiran d’una bonificació del 50% en l’Activitat Activa’t, les persones que puguin
acreditar un mínim de 6 mesos en aquesta situació i els que hagin deixat de cobrar la
prestació.
c) Gaudiran d’una bonificació del 50% en l’activitat Activa’t les persones que acreditin
una discapacitat igual o superior al 33% i que la demostrin mitjançant la presentació
d’un document oficial emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
c)Gaudiran d’una bonificació del 50% en l’Activitat Activa’t, les persones majors de 65
anys i que acreditin una renda inferior al IRSC.
3.- Devolució d’ingressos
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.
Disposicions finals
Primera
En tot el que no preveu la present Ordenança, se li aplicaria la ordenança general i
demés disposicions d'aplicació.
Segona
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a 13 de
novembre de 2000 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 29 d’octubre de 2015.

