ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS
ORGANITZADES I SUPERVISADES PER L'ÀREA DE JOVENTUT

Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57, en relació amb l'article 20, ambdós del RDL
2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest municipi estableix la taxa per la prestació de serveis i activitats organitzades i supervisades
per l'àrea de joventut que s'especifiquen en les tarifes que conté l'annex corresponent, que es
regeix per aquesta ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels
serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior i sempre que
siguin majors d'edat.
En el cas dels menors d'edat, ho seran les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat del
beneficiari directe o les persones peticionàries de l'activitat.
Article 3r. Quantia
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança es la que es fixa en la tarifa que conté
l'annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.

Article 4t. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es realitzi o
sol·liciti qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent.
2. Per les quotes periòdiques, la Junta de Govern Local aprovarà les llistes cobradores
mensualment.
Article 5è. Període impositiu i meritació.
1. Les quotes de matriculació del casal d'estiu o qualsevol altra activitat amb quota anual o
mensual, es meritaran al moment de fer la inscripció o matriculació i les devolucions d’aquestes
quotes s'efectuaran solsament si es sol·liciten per escrit i pel registre general d'entrada amb una
antelació mínima de 15 dies abans de l'inici de l'activitat.
2. En cas d'activitats amb quotes mensuals, seran pel mes sencer i es meritaran el primer dia de
cada mes. La falta d'assistència, la baixa o l'inici de les activitats més enllà del dia 1 del mes que
pertoqui, no implicarà la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als dies del
mes en que no s'utilitzi el servei.
3. En cas d'activitats amb quotes mensuals, les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit i pel
registre general d'entrada abans del 25 de cada mes per tal que no es carreguin els rebuts del
mes següent. No s'efectuaran devolucions de rebuts corresponents a baixes realitzades després
d'aquesta data.

4. Si la regulació concreta del servei no preveu res en contra, s’entén que les quotes
corresponents a activitats anuals, es refereixen a un curs complert i s’inicien el dia 1 d'octubre de
cada any i acaben el dia 30 de juny de l’any següent.
Article 6è. Bonificacions i exempcions.
1. Gaudiran del descompte del 20% per família nombrosa i monoparental totes les quotes del
casal d'estiu, excepte els dinars, sempre i quan la família estigui empadronada a La Seu d’Urgell.
2. Per la resta de supòsits no s’estableix cap bonificació ni exempció per les quotes tributàries
regulades en aquesta ordenança.
3. Per obtenir els descomptes regulats en els punts anteriors s’hauran de sol·licitar i acreditar amb
la documentació pertinent i carnet de família nombrosa o monoparental emès per la Comunitat
Autònoma o administració que correspongui.
Article 7è. Entrada en vigor i vigència.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i serà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança la va aprovar provisionalment el ple de l’Ajuntament en sessió
de 7 de març de 2011 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no haver-hi
al·legacions es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 60 de 26
d'abril de 2011.

Diligència:
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 24.10.11, BOP 185 de 31.12.11
L’annex de tarifes es va modificar per acord del ple de 14.05.12, BOP 89 de 28.06.12
L’annex de tarifes es va modificar per acord del ple de 10.12.12, BOP 16 de 31.01.13.
L’annex de tarifes es va modificar per acord del ple de 11.11.13, BOP 238 de 27.12.13. Correcció
d’errades BOP núm.10 de 16.01.2014
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 10.10.14, BOP 246 de 24.12.14
L’article 6è va ser modificat per acord del ple de 07.09.15, BOP 204 de 23.10.15
L’article 5è i l’annex de tarifes van ser modificats pel ple de 09-05-2016, BOP núm. 119 de 22-062016.
L’annex de tarifes va ser modificat pel ple de 03-04-2017, BOP núm. 103 de 30-05-2017.
L’annex de tarifes va ser modificat pel ple de 03-04-2017, BOP núm. 103 de 30-05-2017 i
correcció d’errades al BOP núm. 130 de 06-07-2017
L’annex de tarifes va ser modificat pel ple de 14-05-2018, BOP núm. 128 de 03-07-2018.

Annex de tarifes
Taxa per la prestació de serveis i activitats organitzades i supervisades per l'àrea de joventut

Import €
Epígraf primer:
1

Casal d’Estiu de 3 a 12 anys
Activitat: -Per torn setmanal, per inscripció
-Una quinzena, per inscripció
Servei de Menjador: -Per torn setmanal
-Per quinzena
-Diari
Servei d’acollida matinal: -Per torn setmanal
-Per quinzena

Epígraf segon:
1

2

34,00
61,88
35,00
62,00
7,00
7,00
12,00

Activitats al Centre Cívic l'Escorxador

Danses tradicionals, per trimestre

Epígraf tercer:
1

Casal d'Estiu

28,00

Altres activitats, cursos i tallers

Parc de Nadal:
Entrada grup diària (més de 15 persones)
1,00
Entrada normal diària
2,00
L’àrea de joventut podrà organitzar activitats, cursos i tallers en temàtiques com l’educació en
el lleure, així com d’altres temes d’interès per als joves. Aquests cursos podran ser variables
tant en la durada com en el número mínim d’alumnes assistents. La taxa, al no estar recollida
en els estàndards normals especificats en aquesta ordenança, es fixarà per acord de la JGL
en base al contracte realitzat amb la persona física o jurídica que impartirà l’activitat i a
l’estudi econòmic dels Serveis d’Intervenció.

