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ANUNCI
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i
178 del 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, es fa públic que l’Ajuntament de Fontrubí, en sessió plenària de data 5 de juny de 2018, aprovà provisionalment la
modificació de dues ordenances fiscals.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han
esdevingut definitius:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 21

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola bressol
Reguladora dels preus públics per a la prestació de
diversos serveis i utilització privativa del domini públic
municipal

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei
d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància
dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres
complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola bressol.
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Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes,
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFES
Matrícula. Quota única per a tots els cursos
Quota mensual ensenyament (de setembre a juliol)
Quota mensual servei de menjador (d’octubre a juliol)
Quota servei de menjador setembre
Quota diària servei de menjador
Quota mensual servei de menjador nadons (d’octubre a juliol)
Quota diària servei de menjador nadons
Quota servei de menjador nadons setembre
Quota servei mensual d’acollida (de 8h a 9h)
Quota servei diari d’acollida
-

Euros
150,00
155,00
135,00
95,00
9,00
50,00
5,00
35,00
30,00
6,00

La tarifa de menjador també inclou el cost de la cura dels alumnes des de les 12:30 hores a les 15
hores.
Es cobrarà la tarifa de quota diària de menjador fins a una utilització del servei de 10 dies al mes.
A partir d’aquest dia, es cobrarà la quota mensual sencera.
En el cas de nadons, es podrà cobrar la meitat de la tarifa de la quota mensual d’ensenyament
quan iniciï la seva escolarització un cop finalitzi el permís de maternitat/paternitat de mare/pare i
no sigui possible que coincideixi amb el principi de mes.

2. S'estableixen els següents ajuts que s'aplicaran directament a la reducció de la quota fixada en
l'apartat 1.1 de la tarifa de l'apartat anterior, i es regula les condicions per a la seva obtenció:
2.1. Ajut per segon germà al centre. S’aplicarà una bonificació del 20 % en la quota d’ensenyament i
matrícula del segon germà, quan una família inscrigui i porti dos germans a la llar d’infants.
2.2. Ajut per família nombrosa general. S’aplicarà una bonificació del 20 % en la quota d’ensenyament
i matrícula als alumnes de famílies nombroses generals. Caldrà acreditar aquesta circumstància
mitjançant presentació del carnet de família nombrosa general quan es realitzi la matriculació.
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2.3. Ajut per família nombrosa especial. S’aplicarà una bonificació del 40 % en la quota d’ensenyament
i matrícula als alumnes de famílies nombroses especials. Caldrà acreditar aquesta circumstància
mitjançant presentació del carnet de família nombrosa especial quan es realitzi la matriculació.
2.4. Les bonificacions establertes en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3. no són acumulables.
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, s’haurà de presentar
la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, a Serveis Socials de la
Corporació. Aquest servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i la Junta de
Govern Local decidirà sobre la concessió d’ajuts que s’apliquin a la minoració de la quota
d’ensenyament.
4. En casos excepcionals, per motius de salut de l’infant, la Junta de Govern Local decidirà sobre la
concessió d’ajuts que s’apliquin a la minoració de la quota d’ensenyament, prèvia instància presentada
pels pares, acompanyada de documentació justificativa de la petició.
5. Al llarg de la durada del període de meritament de la present taxa, els serveis municipals podran
comprovar la persistència de les condicions que han motivat la concessió dels ajuts que s'apliquin a la
minoració de la tarifa, que podran ser revocats en el mateix moment de comprovar-se per part de
l'ajuntament, o comunicar-se per part dels interessats, la desaparició del fet habilitant.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, 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.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa serà liquidada per l’Administració.
2. Els imports corresponents a la taxa esmentada s’abonaran de l’1 al 10 del mes corrent, mitjançant
rebut domiciliat que emetrà l’Ajuntament. En casos excepcionals, es podrà efectuar el pagament en
efectiu a les Oficines municipals, prèvia sol·licitud per escrit a l’Àrea de Tresoreria de l’Ajuntament.
3. La sol·licitud de baixa definitiva a la llar d’infants s’ha de presentar per escrit a les oficines de
l’Ajuntament i si aquesta es produeix en el transcurs del mes no donarà dret a la devolució de les tarifes.
La baixa definitiva suposa la pèrdua de la plaça per a la resta del curs i següents.
4. En cap cas s’entendrà com a baixa definitiva la sol·licitud de baixa dels alumnes de la classe de 2 a
3 anys presentada durant els tres últims mesos del curs escolar.
5. Tenint en compte que el curs escolar s’estableix des del mes de setembre al mes de juliol de l’any
següent, el pagament serà d’onze mensualitats encara que no s’assisteixi a l’escola alguns dels mesos
del curs.
6. El no pagament de dues mensualitats consecutives pressuposa que l’Ajuntament té dret a revisar el
cas i a donar de baixa l’infant, quedant lliure aquesta plaça. El deute tributari generat pel no pagament
es tramitarà per la corresponent via de constrenyiment a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
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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 primera.- 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 Addicional segona.- Sobre l’import de la tarifa de menjador de gener a juliol de 2018.
De forma excepcional, la tarifa de la quota mensual de menjador serà de 115,00 euros de gener a març
de 2018 i de 120,00 euros d’abril i maig de 2018, amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2018.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
5 de juny de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 26 de juliol de 2018, entrarà en vigor
al curs 2018/2019 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS I UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Article 1r. Naturalesa de l'Ordenança
1. D'acord amb allò que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós 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,
l'Ajuntament estableix la present ordenança de preus públics, que conté les normes comuns, tant
substantives com processals, que cal considerar, a tots els efectes, parts integrants de les Ordenances
reguladores de cada preu públic, en tot allò que aquestes no regulin expressament.
2. Les Ordenances particulars dels diferents preus públics només contindran els elements indispensables
per a la fixació de la quantia corresponent, així com aquells criteris específics de gestió que siguin
necessaris d'acord amb la naturalesa de l'aprofitament o del servei de que es tracti, essent la present
Ordenança general, per tant, directament aplicable en la resta d'aspectes.
Article 2n. Concepte
D'acord amb el que preveu l'article 41 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, tenen consideració de preus públics les
contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:
A) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
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B) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal quan hi
concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció
obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser prestades o
efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars
o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals s'hagi declarat
la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.
Article 3r. Obligats al pagament
1. Estan solidàriament obligats al pagament :
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la prestació del servei.
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o
utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics, encara que no hagin
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
2. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques pels aprofitaments
inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per tots els que
immediatament interessen la seguretat ciutadana, o la defensa nacional.
3. El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions
no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les
sancions o altres mesures que corresponguin.
4. Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament del preu públic no es realitzi l'activitat, no es
produeixi la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic o no es presti el servei,
procedirà la devolució de l'import corresponent.
Article 4t. Quantia
1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats cobrirà el cost del servei
prestat o de l'activitat realitzada.
2. L'import dels preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic es fixarà
prenent com a valor de referència el valor de mercat corresponent o el de la utilitat derivada d'aquells.
3. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin,
l'Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats anteriors.
Article 5è. Indemnitzacions
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l'import del deteriorament dels desperfectes. L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment
les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.
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Article 6è. Naixement de l'obligació de pagament
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de l'activitat, o
des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial.
2. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un aprofitament especial,
encara que no hagi estat autoritzat.
3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Article 7è. Períodes de pagament
1. Quan es tracta d'una liquidació singular, o de la primera liquidació corresponent a l'alta en el registre
respectiu, el pagament s'haurà de fer en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior a, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent;
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior a, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent;
2. Quan es tracta de preus públics de venciment periòdic, les quotes corresponents als exercicis
successius a l'alta s'hauran de satisfer en el període que determini l'Ajuntament; aquest període serà
divulgat per a general coneixement i no serà inferior a dos mesos naturals.
3. Un cop transcorreguts els períodes de pagament voluntari establerts per a cadascun dels diferents
preus públics sense haver-se acreditat el pagament de la quota liquidada, es podrà exigir el deute pel
procediment de constrenyiment.
Article 8è. Procediment de recaptació
1. La recaptació dels preus públics es realitzarà:
a) En període voluntari, o
b) En període executiu.
2. El procediment recaptatori només es suspendrà per les raons i en els casos expressament previstos
en la Llei.
3. El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec nominatiu a favor de l'Ajuntament, o per altres mitjans que
pogués autoritzar l'òrgan gestor de la Recaptació.
4. Es podrà fer el pagament a la Caixa Municipal, o en entitats col·laboradores autoritzades.
5. Quan la comunicació del període de cobrament es realitzi de manera col·lectiva, es procedirà a la
publicació dels corresponents edictes en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en els locals
municipals destinats als efectes. Igualment, aquests edictes es podran publicar a través dels mitjans
de comunicació que es considerin oportuns. Si es tracta de rebuts d'organismes autònoms, els edictes
es publicaran en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en els locals del corresponent organisme.
6. L'anunci de cobrança haurà de contenir, com a mínim:
a) El termini d'ingrés.
b) La modalitat d'ingrés a que és refereix l'apartat tercer d'aquest mateix article.
c) El lloc, dia i hora per a poder efectuar l'ingrés.
d) L'advertiment de que, finalitzat el termini voluntari d’ingrés, el deute serà exigit pel procediment
d'apressament i s'acreditaran els corresponents interessos de demora, recàrrec d'apressament i,
si fos el cas, les costes que es produeixin.
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7. L'anunci de cobrament podrà substituir-se per notificacions individuals.
Article 9è. Domiciliació en Entitats de dipòsit
1. Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels deutes dels preus públics en comptes
oberts en entitats de dipòsit. Per tal de fer-ho efectiu, hauran de dirigir-se a l'òrgan recaptatori amb dos
mesos d'antelació a l'inici del període de cobrament. En cas contrari, sortirà efecte a partir del següent
període.
2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa per temps indefinit fins que el propi
interessat no les anul·li, o bé que l'Entitat de dipòsit la rebutgí o la pròpia administració recaptatòria
disposi expressament la seva invalidesa per motius justificats.
Article 10è. Gestió dels preus públics
1. L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri
necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.
2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l'administració municipal pot efectuar les liquidacions provisionals per estimació, partint de les dades
que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients. Un cop verificades les dades reals, es procedirà a la
regularització pertinent.
3. L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin,
la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o
quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 11è. Recàrrec de constrenyiment i interessos de demora
1. Quan els preus públics no s'hagin satisfet en els períodes de pagament voluntari a què es refereixen
els apartats 1 i 2 de l'article 4, s'acreditarà el recàrrec de constrenyiment del 20 per cent i dels interessos
de demora.
2. Els interessos de demora es computaran en base al tipus d'interès legal vigent al llarg del període de
demora.
3. Quan el pagament es faci abans que es dicti la providència de constrenyiment el recàrrec exigible serà
del 10 per cent i no s'exigiran interessos de demora.
Article 12è. Establiment i fixació dels preus públics
1. Amb caràcter general, els preus públics s'establiran pel Ple de l'Ajuntament, qui aprovarà la
corresponent Ordenança reguladora.
2. Les Ordenances a les quals es refereix l'apartat anterior contindran els elements necessaris per a la
determinació de les tarifes corresponents, i restaran subjectes, en quant al procediment de la seva
tramitació, al que disposen els articles 17 a 19 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals.
3. Tanmateix, el Ple podrà delegar en la Comissió de Govern o atribuir als seus Organismes Autònoms,
l'establiment o modificació dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats
administratives de competència local quan concorrin les dues circumstàncies següents:
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a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades pel sector
privat.
4. A l'expedient haurà de constar la memòria econòmico-financera justificativa del cost del servei o de
l'activitat realitzada, si es tracta de preus públics per prestació de serveis.
5. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
s'acreditarà a l'expedient la referència al valor de mercat, o la utilitat estimada d'aquells.
6. Quan hi hagi raons socials benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament pot
fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos apartats anteriors. Si es tracta de preus
públics per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats, cal consignar en els pressupostos
municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si existia.
7. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades, inclosa la falta de capacitat econòmica, a part
d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i aprofitament (com la quantia o la
intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el moment en què es produeix, etc.) I es pot arribar,
en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament.
Article 13è. Repercussió de l’IVA
1. No procedirà efectuar repercussió de l’Impost sobre el valor afegit a les liquidacions de preus públics
que es practiquin per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic local.
2. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis, procedirà repercutir l’IVA
quan aquests serveis no siguin de mínima entitat.
Article 14è. Recursos administratius
1. Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels preus públics es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el corresponent acte, en el termini d’un mes comptat
des de la data de notificació del seu contingut.
2. Contra la desestimació del recurs al qual es refereix el punt anterior, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3. L’acció administrativa per al cobrament del deute no s’aturarà si no es presta garantia suficient que
cobreixi el deute més els interessos legals que es puguin generar durant el període de suspensió.
4. La suficiència de la garantia serà valorada per la Intervenció Municipal.

Article 15è. Normes de gestió
1. Els preus públics que puguin correspondre a la “Compañia Telefónica Nacional de España” se
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la disposició
addicional 8a. De la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
2. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials de vol, sòl o subsòl
de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
que afectin tota o una part important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció,
en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses en el terme municipal.
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3. El pagament del preu esmentat en l’apartat precedent s’entén compatible amb l’exigibilitat d’altres taxes
o preus públics per la prestació de serveis.
Article 16è. Inexigibilitat dels preus públics
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents:
A)
Abastament d'aigua en fonts públiques.
B)
Enllumenat de vies públiques.
C)
Vigilància pública en general.
D)
Protecció Civil.
E)
Neteja de la via pública.
F)
Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.
Article 17è. Data d’aprovació i vigència.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2018, començarà a
regir el dia següent a la seva publicació en el BOPB i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”

ANNEX

A) Les tarifes dels preus públic per l’aprofitament de béns de domini públic seran les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilització Sala d’Actes Ajuntament per a celebrar-hi matrimonis: 220,00 €
Utilització planta baixa del Centre Recreatiu: 220,00 €
Utilització de la Sala d’Audiovisuals del Centre Recreatiu: 110,00 €
Altres sales: 65,00 €
Utilització de edifici de Cal Cintet: 220,00 €
Utilització de l’habitatge de Cal Cintet: 220,00 €
Utilització de edifici de Cal Cintet i pernoctació a l’habitatge de Cal Cintet: 320,00 €
Utilització del local de Can Castellví: 80,00 €

S’exigirà una fiança de 100,00 euros per la utilització de l’edifici i de l’habitatge de Cal Cintet
(acumulatiu), que serà retornada automàticament el mes següent de la data d’utilització de l’immoble,
un cop comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús.
En els anteriors epígrafs, hi cap una bonificació del 50 % si el sol·licitant és empadronat a Font-rubí.
Si el sol·licitant és una formació política, aquesta estarà exempta per la utilització de les sales dels
Centre Recreatiu sempre que es tracti d’actes electorals realitzats en campanya electoral, aplicant-se
el règim general en els altres períodes.
L’autorització s’entén que ho és per a actes puntuals i podrà ser restringida de forma discrecional per
la Junta de Govern Local, quan la utilització ultrapassi l’ús esporàdic i/o suposi un fort deteriorament de
les instal·lacions.
Poliesportiu
•
•

Lloguer de la pista poliesportiva, per hora o fracció: 20,00 €
Suplement nocturn per hora o fracció: 12,00 €
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Pistes de tennis i pàdel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota anual de pista de tennis: 160,00 €
Quota anual de pista de pàdel: 300,00 €
Quota anual de pista de tennis i pàdel: 400,00 €
Quota semestral (de gener a juny) de pista de tennis: 70,00 €
Quota semestral (de gener a juny) de pista de pàdel: 150,00 €
Quota semestral (de gener a juny) de pista de tennis i pàdel: 180,00 €
Quota semestral (de juliol a desembre) de pista de tennis: 100,00 €
Quota semestral (de juliol a desembre) de pista de pàdel: 180,00 €
Quota semestral (de juliol a desembre) de pista de tennis i pàdel: 250,00 €

Bonificació qui posseeixi una residència al municipi i els seus descendents fins el primer grau: 50 %
• Expedició de targeta de les pistes de tennis i pàdel: 15,00 €
Si l’activitat a dur a terme es considerada d’interès general de forma discrecional per la Junta de Govern
Local, aquesta podrà bonificar fins al 100 % de la quota a satisfer. També podran gaudir d’aquesta
bonificació en el cas d’activitats promogudes per sindicats, associacions i entitats sense ànim de lucre,
per la realització d’activitats pròpies dels seus fins, d’interès del municipi.

B) Les tarifes dels preus públic per a la prestació de diversos serveis són els següents:
Escola esportiva municipal:
ESPORT
Jocs esportius
Multiesport
Gimnàstica rítmica
Patinatge artístic
Futbol sala
Mini bàsquet
Bàsquet
Tennis
Bàsquet per a adults

Preu anual
60,00 €
85,00 €
60,00 €
60,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
60,00 €
50,00 €

Casal d’estiu municipal:
Activitats joves
Casal d’estiu joves complert
Casal d’estiu joves, sortida jove, del 9 al 13 de juliol
Casal d’estiu joves, 2 setmanes i sortida jove
Casal d’estiu joves, 3 setmanes sense sortida

Preu
390,00 €
225,00 €
350,00 €
195,00 €

Activitats nens petits/mitjans/grans
Casal d’estiu petits i mitjans complert (5 setmanes)
Casal d’estiu petits i mitjans 4 setmanes
Casal d’estiu grans complert (5 setmanes)
Casal d’estiu grans 4 setmanes
Servei acollida matinal
Servei de menjador

Preu
240,00 €
215,00 €
290,00 €
265,00 €
35,00 €
45,00 €
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Hi haurà el següent descompte per a les famílies del municipi i també per aquelles que hi estiguin
vinculades (en el sentit de què els seus fills hagin participat en activitats de l’escola esportiva municipal,
en balls folklòrics o hagin assistit a l’escola Font-rúbia):
- Per a la inscripció a 1 activitat: -20,00 euros;
- Pel segon o més germans apuntats al casal: -10,00 euros.
Per a aquells nens/es i joves que hagin realitzat la preinscripció al casal d’estiu i tinguin un problema
de salut sobrevingut, la Junta de Govern podrà fixar una tarifa diferent de la fixada, prèvia sol·licitud per
part de la família, adjuntant la documentació justificativa corresponent. També podrà fixar una tarifa
diferent en els casos de general interès pel municipi o per causes socials.
Cursos diversos:
Activitat
Gimnàstica / aeròbic 1 dia/setmana
Gimnàstica / aeròbic 2 dies/setmana
Pilates
Ioga
Patchwork
Gimnàstica gent gran 1 dia/setmana
Gimnàstica gent gran 2 dies/setmana
Piscina gent gran

Preu anual
110,00 €
214,00 €
160,00 €
160,00 €
150,00 €
110,00 €
214,00 €
138,00 €

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

Font-rubí, 30 d’octubre de 2018
L’Alcalde-president,
CPISR-1
XAVIER
LLUCH
LLOPART
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