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ORDENANÇA NÚM. 36, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 

L’ASSISTÈNCIA ALS CASALS D’ESTIU I DE NADAL DE L’AJUNTAMENT 

DEL PERELLÓ 

 

Article 1. Objecte 

 

A l’empara del que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41 i següents 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, aquest Ajuntament estableix els preus públics per 

inscripció als Casals d'Estiu i de Nadal. 

 

Article 2. Obligació de pagament 

 

L’obligació de pagament, que es realitzarà mitjançant autoliquidació, sorgeix en el 

moment d’inscripció de l’usuari o usuària a la realització del Casal d’Estiu o del Casal 

de Nadal. 

 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança els pares o 

tutors dels usuaris i usuàries dels Casals per ser menors d’edat. 

 

Article 3.- Quantia 
 

1. Les tarifes de prestació dels serveis regulats en la present ordenança són les següents: 

 

CASAL D'ESTIU:  

Inscripcions  

- Inscripció per mesos 75 euros / mes 

- Inscripció per setmanes 32 euros / setmana 

- Inscripció per dies 6,50 euros / dia 

Servei d’acollida matinal  

- Acollida matinal tot un mes 16 euros / mes 

- Acollida matinal tota una setmana 5,50 euros / setmana 

- Acollida matinal tot un dia 1,5 euro / dia 

CASAL PETIT D’ESTIU (de 0 a 3 anys)  

- Inscripció per mesos 75 euros / mes 

CASAL DE NADAL  

Inscripcions  

- Inscripció al Casal 40 euros 

 

2. Bonificacions: 

 

De conformitat amb l’article 20 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 

s’estableix la següent bonificació: 
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Quan d'una mateixa família es matriculin dos o més germans al mateix Casal, s’aplicarà de 

manera automàtica una bonificació del 20% a la quota del segon germà i següents. 

 

Article 4. Normes de gestió. 

 

1. La persona interessada lliurarà a les oficines de l’Ajuntament el full d’inscripció 

emplenat -l’imprès estarà disponible tant a les pròpies oficines com a la web municipal 

www.elperello.cat-, on li serà lliurat el rebut de pagament, per tal que ingressi l’import 

de la modalitat escollida, al compte bancari indicat en el rebut. 

 

En cap cas es podrà assistir als Casals si prèviament no s'ha fet efectiu el pagament.  

Igualment, cap infant podrà participar a les activitats dels Casals si abans no ha 

presentat la inscripció degudament signada, juntament amb les còpies dels documents 

indicats al full d’inscripció. 

 

2. En cas d’haver-se de limitar el nombre d‘infants en la realització del segons mes del 

Casal d’estiu, tindran preferència aquells que ja hagin assistit al Casal durant el mes 

anterior. 

 

3. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, el Casal 

no es realitzi, procedirà la devolució de l’import total satisfet. 

 

4. Quan es desisteixi de la inscripció durant el període d’inscripcions, es retornarà el 

90% de l’import satisfet. 

 

5. Si el desistiment es produeix un cop iniciada l’activitat no correspondrà la devolució 

de l’import abonat; excepte per a les inscripcions mensuals quan concorrin motius de 

forçà major acreditats documentalment i sempre que el desistiment tingui lloc durant els 

5 primers dies, en què procedirà la devolució d’una part de l’import de la següent 

manera: 

 

- Si la plaça queda coberta per un altre usuari durant els primers 5 dies, l’Ajuntament 

retornarà el 90% de la quota. 

- Si la plaça no queda coberta durant els primers 5 dies, l’Ajuntament retornarà el 50% 

de la quota. 

 

Disposició final  

 

Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es 

publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la 

seva modificació o derogació. 

 

 

DILIGÈNCIA  
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L’aprovació d’aquesta ordenança va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament en data 9 

d’octubre de 2018 i fou publicat l’acord definitiu al BOPT núm. 237, de 12 de desembre 

de 2018. 

 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la darrera modificació de la present Ordenança fiscal ha 

estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2020 i 

publicat el text íntegre en el BOPT de 3 de desembre de 2020. 

 

El Perelló, 3 de desembre de 2020 

La secretària-interventora, 
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