ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS
=========================================================

Art. 1.- Fonament legal
La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 4.1.b) de
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL); els
articles 6.1 i 8.1.b) del Reial 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 (TRLMC) i l’article 47 i
127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) i el Reglament General Municipal de Preus
Públics.

Art. 2.- Exigència
S’estableix el preu públic, en compliment de l’article 41 del TRLHL, per la prestació de
les activitats que figuren el l’article 6
Art. 3.- Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic naixerà en el moment de procedir a la formalització
de la inscripció de l’usuari/a.
En tot cas, i si la Junta de Govern Local expressament ho aprova, es podrà exigir el
dipòsit previ total o parcial de l’import.

Art. 4.- Obligats al pagament
Estarà obligat al pagament del preu públic la persona que gaudeixi de l’activitat.

Art. 5.- No subjecció i exempcions
Pel règim de no subjecció i exempcions s’estarà al què disposa l’article 42 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Art. 6.- Quantia dels preus públics
Els preus de les activitats seran:
1. PREU PÚBLIC PER CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA.
ACTIVITATS

PREU

Curs de Català per adults
 Quota

Gratuït

Curs de Manualitats
 Quota
 Material

Gratuït
Cadascú el seu

Curs de Funky
 Quota

35 € al trimestre

Curs de Pilates
 Quota de 1 dia
 Quota de 2 dies

35 € al trimestre
55 € al trimestre

Curs de Steps
 Quota

35 € al trimestre

Curs de G.A.C
 Quota

35 € al trimestre

Curs de Dance Latino
 Quota

35 € al trimestre

Curs d’hipopresives
 Quota

50 € al trimestre

Curs de gimnàstica de manteniment
 Quota per menors de 65 anys
 Quota per majors de 65 anys (persones jubilades)

50 € al trimestre
35 € al trimestre

Curs de gimnàstica terapèutica per gent gran
 Quota

55 € al trimestre

Curs de Taixi
 Quota

45 € al trimestre

2. PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE JOVENTUT I LLEURE.

2

C/Bisbe Torras i Bages, núm. 6 - 08794 LES CABANYES (Alt Penedès – Barcelona) - Telèfon i Fax: 93 892 10 48
correu electrònic: cabanyes@diba.cat — web: ajuntamentdelescabanyes.cat

ACTIVITATS / SERVEIS DE JOVENTUT I LLEURE
Casal de Nadal:
 Quota
Esquiada Jove:
 Quota (allotjament, forfait, assegurança i transport)
 Quota + lloguer de material
 Quota + classes
 Quota + lloguer de material + classes
Estiu Jove:
 Quota estiu jove sencer (4 setmanes)
 Quota setmana individual
 Setmana curta d’estiu jove (on hi ha colònies)
 3 excursions
 Colònies
Els participants que utilitzin aquest servei tindran una reducció del
25% a la quota estiu jove sencer, o d’un 10% a la quota de la
setmana individual o la quota de la setmana curta.
Casal d’Estiu:
 Quota pack casal sencer 1r fill (6 setmanes)
 Quota pack casal sencer 2n fill (6 setmanes)
 Quota pack casal sencer 3r fill (6 setmanes)
 Cada excursió
 Colònies (2 nits)
 Menjador casal sencer (6 setmanes)
 Quota setmana individual de casal
 Quota setmana de menjador individual
 Quota setmana curta de casal (on hi ha colònies)
 Servei de menjador de la setmana curta (on hi ha
colònies)
 Servei de menjador esporàdic d’un dia
 Samarreta del casal
Els participants que utilitzin aquest servei tindran una reducció del
20,33% a la quota pack casal sencer 1r fill, una reducció del
21,68% a la quota pack casal sencer del 2n fill i una reducció del
23,61% a la quota pack casal sencer del 3r fill, i una reducció del
20% a la quota de la setmana individual i de la setmana curta de
casal.

PREU
1,5 € per hora
120 €
143 €
155 €
178 €
160 €
50 €
20 €
46 €
150 €

236 €
226 €
216 €
15 €
75 €
5,35€/dia
50 €
30 €
20 €
18 €
7,5 €
4€

Condicions general per optar a les reduccions de serveis de joventut i lleure.
Per l’Estiu Jove:
 No rebre cap més ajut per aquest concepte, excepte si serveis social disposen el
contrari.
 No tenir cap pagament pendent del curs anterior a l’Ajuntament.
 Ser residents a Les Cabanyes els participant, els pares i/o els avis.
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Pel Casal d’estiu:
 No rebre cap més ajut per aquest concepte, excepte si serveis social disposen el
contrari.
 No tenir cap pagament pendent del curs anterior a l’Ajuntament.
 Ser residents a Les Cabanyes els participant, els pares i/o els avis.
La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a les oficines municipals abans de realitzar la
matrícula a les diferents activitats on s’informarà dels terminis i la documentació que caldrà
adjuntar amb la sol·licitud.
3. PREU PÚBLIC D’ACTIVITATS I SERVEIS ESPORTIUS.
ACTIVITATS / SERVEIS ESPORTIUS

PREU

Trail Senders del Penedès:
 Quota
Utilització de la instal·lació municipal del camp de futbol de Les
Cabanyes:
 Preu per hora
 Preu per dia
Nota: Estan exemptes d’aquest preu públic les activitats o actes o
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Les Cabanyes o
pel Futbol Club Les Cabanyes.

14,50 €
30 €
350 €

4. PREU PÚBLIC DE SERVEIS CULTURALS.
CONJUNT ARQUITECTÒNIC SANT VALENTÍ
PREU PÚBLIC ELS DIES DE VISITA D’OBERTURA AMB
CALENDARI (DISSABTE O DIUMENGE)


Entrada general (13 a 64 anys)

4,50 €



Entrada públic jubilat (65 o més anys)

3,50 €



Entrada grups (25 o més persones)

3,50 € / persona



Entrada infantil (8 a 12 anys)

2,50 €

PREU PÚBLIC ELS DIES DE VISITA
CONCERTADA (FORA DEL
CALENDARI ESTABLERT)
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PREU

PREU DIES
LABORABLES

PREU CAP DE
SETMANA O FESTIUS
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Visita concertada grups
general

4,50 €/pax.
Mínim 18 pax o
import equivalent
(81,00 €).



Visita concertada grups
jubilats

3,50 €/pax.
Mínim 23 pax o
import equivalent
(81,00 €)



Visita concertada estudiants

3,50 € alumne/a.
Mínim 25 alumnes
o import equivalent
(87,50 € grup
classe)



Visita per persones físiques i/o
jurídiques amb activitat
econòmica a Les Cabanyes





5,00 €/pax.
Mínim 23 pax o import
equivalent (100,00)

4,00 €/pax.
Mínim 30 pax o import
equivalent (92,00)

Gratuït

Visita concertada per
persones físiques i/o
jurídiques amb activitat
econòmica fora de Les
Cabanyes

50,- €

Visita concertada per l’Escola
Bressol “La Cabanyeta” i
l’Escola “La Cabana” per a
actes educatius

Gratuït

5.- PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS I SERVEIS EDUCATIUS.


Reserva de plaça
Quota: 47,00 euros anuals.
Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, se’ls hi concedirà
un descompte del 20% per al segon fill i del 30% per al tercer fill, quan
coincideixin matriculats en el mateix centre i amb caràcter retroactiu. Aquestes
dades es comprovaran d’ofici a través del padró municipal d’habitants.
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Quota mensual
De 8 a 12 h i de 15 a 17,15 h.

Quota: 165,00 euros/mes per 11
mensualitats.

Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, prèvia sol.licitud per
part dels interessats, se’ls hi concedirà una bonificació de 30 euros per al primer
fill, 50 euros per al segon fill i 60 euros per al tercer fill matriculat a la llar d’infants.
Aquestes dades es comprovaran d’ofici a través del padró municipal d’habitants.
Aquesta bonificació serà per cada mes que utilitzin aquest servei i amb caràcter
retroactiu.


Hores Extres
Quota:
De 12 a 13 h

- Esporàdica 5,00 euros/hora.
- Habitual: 25,00 euros/mes.

Per gaudir del servei de permanència s’han de complir les condicions següents:
• Cal un mínim de 5 alumnes per tal que s’obri el servei.
• Les famílies interessades abonaran la quota per trimestres, per tal de
garantir una permanència mínima de tres mesos



Menjador
Quota:
De 12 a 15 h

- Esporàdica 8,00 euros/dia.
- Habitual: 143,00 euros (*)
Quota:

Nadons de 4 a 18 mesos que es
queden a dinar i el porten de casa

- Esporàdica 5,00 euros/dia
- Habitual: 85,00 euros

(*) Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, prèvia sol·licitud per
part dels interessats, se’ls hi concedirà una bonificació de 30 euros, per cada mes
que utilitzin aquest servei de la llar d’infants. Aquestes dades es comprovaran
d’ofici a través del padró municipal d’habitants. Aquesta bonificació serà per cada
mes que utilitzin aquest servei i amb caràcter retroactiu.
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Art. 7.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació tal i com ho permet l’article 45 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
2. No es procedirà a la formalització de la inscripció fins que s’acrediti que tots els
usuaris han abonat el corresponent preu.
Quan per causes imputables a l’Ajuntament, l’activitat no es presti, es procedirà a la
devolució de l’import corresponent.
La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que
tingui atribuïda la seva fixació i modificació.
En tot cas, l’Ajuntament podrà acordar que la empresa que gestiona o que coordina el
servei pugui recaptar els ingressos. No obstant, haurà de retre comptes a
l’Ajuntament i únicament aquest exercirà les prerrogatives pròpies de l’administració
en la gestió dels ingressos.
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.

APROVACIO I VIGÈNCIA.
Aquestes normes reguladores del preu públic que consten de 7 articles, han estat
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 d’octubre de
2013”
Aquesta Ordenança modificada parcialment per Resolució de l’Alcaldia de data 3
d’abril de 2014, i que ha estat ratificat pel Ple en la sessió celebrada el 7 de maig de
2014, ha entrat en vigor el dia 4 d’abril de 2014 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment per acord de Ple en la sessió celebrada
el 7 de maig de 2014, ha entrat en vigor el dia 8 de maig de 2014 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
28 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1r de l’any 2016 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
26 d’octubre de 2016, començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent
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mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
22 de març de 2017, començarà a regir el dia 16 de maig 2017 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
24 de gener de 2018, començarà a regir el dia 25 de gener 2018 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
21 de febrer de 2018, començarà a regir el dia 22 de febrer de 2018 i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança modificada parcialment per acord del Ple en sessió celebrada el
17 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1r de l’any 2019 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Les Cabanyes, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
l'Alcalde,
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El secretari,
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