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Núm. 6081
AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Exp. 162/2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 24 de maig de 2017, va aprovar provisionalment la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del serveu de casal d’estiu
L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord ha esdevingut definitiu.
El text íntegre de les modificacions aprovades definitivament és el següent:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU
(...)
Article 5è.- Bonificacions fiscals.
A les tarifes generals del casal d’estiu establertes en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, se’ls hi podrà aplicar les
següents bonificacions, només durant el període d’inscripció establert:
1.- Famílies nombroses:
1.1.- Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos o més fills al casal, quedant les quotes un cop aplicada
la bonificació (arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:
Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ......................................... 37,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ................................... 30,00 €
1.3.- Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en possessió del carnet de família nombrosa emès
pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
2.- Famílies monoparentals:
Bonificació del 20% de la quota del casal d’estiu per cada nen/a inscrit al casal, quedant les quotes un cop aplicada la
bonificació (arrodonint l’import a l’enter):
Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ......................................... 37,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ................................... 30,00 €
Per gaudir d’aquesta bonificació el sol·licitant haurà d’acreditar estar en possessió del carnet de família monoparental emès
pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
3.- Germans:
Bonificació del 10% de la quota del casal d’estiu: si inscriuen dos fills al casal, quedant les quotes un cop aplicada la bonificació
(arrodonint l’import a l’enter) per cada nen/a:
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Casal d’estiu tot el dia (per setmana) ......................................... 41,00 €
Casal d’estiu matí o tarda (per setmana) ................................... 34,00 €
4.- No acumulació de bonificacions:
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Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només un descompte, el que sigui més favorable a les famílies.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte
s’aplicaran les tarifes següents:
1.- Tarifes generals del Casal d’estiu:
Casal d’estiu tot el dia dins del termini d’inscripció (per setmana)............................ 46,00 €
Casal d’estiu matí o tarda dins del termini d’inscripció (per setmana)...................... 38,00 €
Casal d’estiu tot el dia fora del termini d’inscripció (per setmana)............................. 55,00 €
Casal d’estiu matí o tarda fora del termini d’inscripció (per setmana)....................... 45,00 €
2.- Tarifes serveis complementaris:
Menjador fix, per setmana ................................................... 32,50 €
Menjador dia esporàdic ........................................................... 8,00 €
Berenar fix, per setmana .......................................................... 6,00 €
Berenar dia esporàdic ............................................................. 2,00 €
Servei d’acollida matinal (bon dia) fix, per setmana .......... 6,00 €
Servei d’acollida matinal (bon dia) dia esporàdic .............. 3,00 €
En aquestes tarifes no s’aplicaran cap tipus de bonificacions.
3.- Sortides i colònies o acampades
1.- Les sortides tenen una quota específica, no inclosa en la general.
2.- Les colònies o acampades tenen també una quota específica i diferent de la general.
3.- S’aclareix que els dies de sortides de matí i tarda, i de colònies o acampades no estan inclosos en la quota general del
casal d’estiu. Per tant no s’admetran requeriments de devolució de part de la quota general del casal d’estiu, si el nen/a no
participa en aquestes sortides o colònies o acampades.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de
la taxa.
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a vàries setmanes, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat
que constitueix el fet imposable.
Les quotes es pagaran al moment de fer la inscripció. Les inscripcions fora de termini tenen penalització i no gaudiran dels
descomptes corresponents.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan se sol·licita la prestació del servei, és a dir, amb la inscripció, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
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3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. No s’efectuarà devolució de l’import d’una inscripció si no hi ha un motiu que l’entitat titular del servei consideri plenament
justificat. Si la devolució està clarament motivada, el retorn dels diners es farà d’acord amb les següents condicions:
> 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de l’inici del període pagat.
> 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici del període pagat.
> Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 7 dies abans de l’inici del període pagat o un cop començada l’activitat
no es farà cap devolució de l’import de la quota d’inscripció.
5. La comunicació de la baixa d’un participant inscrit s’ha de fer per escrit per mitjà d’un correu electrònic a la regidoria
d’Educació (cultura@peralada.cat). La data de referència per a determinar la quantitat de diners que es pot tornar serà la data
del correu electrònic.
6. Si es té dret a la devolució dels diners pagats, el retorn dels diners es farà en un termini màxim de 30 dies des de que s’hagi
sol·licitat.
7. No s’acceptaran sol·licituds de retorn de diners una vegada ha acabat el Casal d’estiu, és a dir, a partir de l’8 de setembre.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
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 aspectes 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 reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”
Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d’emparar qualsevol altra via de recurs que consideri
pertinent.
Peralada, 2 de juliol de 2018
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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