
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE CASAL D’ESTIU 

Article 1. FONAMENT LEGAL I NATURALESA 

A l’ empara del previst als articles 20 a 27 i 57 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 de casal d’estiu, que es regirà 
per la present Ordenança. 

Article 2. FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament del servei de guarda 
i custòdia dels infants que assisteixen al casal d’estiu. 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones responsables dels 
infants que es beneficien del servei del casal d’estiu d’aquest municipi. 

Article 4. RESPONSABLES 

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 la responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quantia de la taxa ve determinada per les quantitats següents: 

1) TARIFES CORRESPONENTS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL 
D’ESTIU. 
 

 Mes  

(de l’ 1 al 31) 

Quinzena 

( de l’1 al 15 o del 16 al 31) 

1 setmana 

(de dilluns a divendres) 

2 setmanes de 
quinzenes diferents 

 (de dilluns a divendres) 

Horaris  

empadronats 

No 

empadronats 

 

Empadronats 

No 

empadronats 

 

Empadronats 

No 

empadronats 

 

 

Empadronats 

No 

empadronats 

Tot el dia 

(de 9-13h i de 

16-19h) 

190 € 220 € 125 € 155 €   70 € 80 € 135 € 155 € 

Matí  

(9-13h) 

130 € 145 €   85 € 100 €   50 € 57 €   90 € 105 € 

Tarda 

(16-19h) 

105 € 115 €   70 € 85 €   40 € 46 €   75 €   86 € 

 

En el supòsit d’inscripcions, canvis o modificacions fora de termini, la quota 

s’incrementarà un 5%. 

Només s’efectuarà la devolució d’una quota i s’acceptaran  canvis i modificacions de 

jornada si el servei de casal no ha començat. 



2) TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL 
D’ESTIU. 

 

Mes Quinzena 1 setmana 1 dia esporàdic 

50 € 30 € 20 €  4 € 

 

Article 6. BONIFICACIONS FISCALS 

A les tarifes generals del casal d’estiu establertes en l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta 
ordenança, se’ls hi podrà aplicar les següents bonificacions: 
 
1.- Una bonificació del 30% de la quota quan la renda de les famílies sol·licitants 
corresponent a l’exercici fiscal liquidat, no superi els llindars màxims de renda familiar 
que s’estableixen a continuació: 
 
Famílies de dos membres:  21.102,00 euros 

Famílies de tres membres:   27.711,00 euros 

Famílies de quatre membres:  32.870,00 euros                

Famílies de cinc membres:   37.301,00 euros 

Famílies de sis membres:   41.580,00 euros 

Famílies de set membres:   45.870,00 euros 

Famílies de vuit membres:   49.644,00 euros 

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre 

computable.  

La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les 

rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres 

computables de conformitat amb la normativa reguladora del impost sobre la renda de 

les persones físiques. 

2.- Una bonificació del 5% a les famílies amb dos o més fills inscrits al casal si l’import 

total de la quota per aquest concepte pels mesos de juliol i agost és igual o superior a 

250 € ( el servei de menjador no computa ni es beneficia d’aquest descompte). 

3.- Les bonificacions anteriors no són acumulables. S’aplicarà només un descompte, el 

que sigui més favorable a les famílies. 

 

Article 7.-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. 

Article 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 



La gestió del cobrament de la quota s’efectuarà mensualment (juliol i agost) mitjançant 

el sistema de padró. 

Les quotes derivades d’inscripcions fora de termini es faran efectives en règim 

d’autoliquidació. 

Article 9.- 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 disposi la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vignet i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es realitzin 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 es tracti. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i seguirà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLEGENDA 

 

1.- Ordenança a regir 01.01.2018. Aprov.inicial (Ple 24/10/2017). Aprov.definitiva (Ple 
21/12/2017). 


