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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 

TAXA PER L'ASSISTÈNCIA AL CENTRE OBERT I CASALS MUNICIPALS 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A L’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per l’assistència al Centre Obert. 
 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei d’Iniciació laboral, prestat 
per l’Ajuntament, en els termes especificats en aquesta ordenança. 
 

Article 3r. Bonificacions 

El casal d’estiu infantil i de primària gaudirà de les bonificacions següents: 

a) Les famílies nombroses, que acreditin documentalment aquesta condició, gaudi-
ran d’una reducció del 7%. 

b) Gaudiran d’una bonificació del 18,18% de les quotes d’assistència al CASAL 
D’ESTIU organitzat pel Servei de Joventut, aquelles persones empadronades a Vi-
lassar de Dalt i que ho acreditin documentalment. 

 

Article 4t. Quota Tributària 

Assitència al CENTRE OBERT (per persona i trimestre ........................... 26,50 €. 
Casal d’estiu organitzat pel CENTRE OBERT (inscrits) ............................ 89,75 € / persona 
Casal d’estiu organitzat pel CENTRE OBERT (no inscrits) ..................... 105,60 € / persona 
Colònies organitzades pel CENTRE OBERT (inscrit) ................................ 88,65 €/ persona 
Colònies organitzades pel CENTRE OBERT (no inscrit) ........................... 99,80 €/ persona 
Casal d’estiu organitzat pel servei de joventut ................................... 165,00 €/ persona  
 

Article 5è. Subjectes Passius 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, beneficia-
ris del servei, els quals assisteixin a l’aula d’iniciació laboral. 
 

Article 6è. Acreditament 

La taxa s’acredita des que s'inicia la prestació del servei o activitat assenyalada en 
aquesta ordenança. 
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Article 7è. Normes de Gestió 

Pel casal d’estiu del Centre Obert, el pagament de l'import de l'assistència serà trimestral 
i ha de fer-se durant els 5 primers dies del segon mes de cada trimestre.  
 
Les altes produides una vegada iniciat el casal d’estiu comportaran el prorrateig del preu 
per dies. 
 
Les baixes produides una vegada iniciat el casal d’estiu no comportaran el prorrateig del 
preu llevat de casos de força major degudament acreditats. 
 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 30 de novembre de 
2017, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2018 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 
 


