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ORDENANÇA 52 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CASALS I CAMPUS MUNICIPALS 

 

ORDENANÇA NÚM. 52 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASALS I CAMPUS MUNICIPALS 
 
 

Article 1 
Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.A), ambdós 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest municipi 
estableix el preu públic per la prestació del servei de Casals Municipals especificats en les 
tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2 
Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que es beneficiïn 
dels serveis prestats o realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior. 
 
 
Article 3 
Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les següents 
tarifes, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
Es podrà exigir si així ho disposa la Junta de Govern el dipòsit previ de l’import total del preu 
públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei. 
 
 
Preus assistència al casal segons modalitat horària   
Modalitat Quotes 

generals 
Quotes 

setmanals 
A: De 9:00 a 13:00 h.                              al dia 11,30 € 56,50 € 
B: De 9:00 a 15:00 h. amb dinar inclòs   al dia 17,90 € 89,50 €  
C: De 9:00 a 13:00 h. i de 15:00 a 17:00 h. dinar no inclòs 13,70 € 68,50 € 
D: De 9:00 a 17:00 h. dinar inclòs 19,30 € 96,50 € 
Serveis Complementaris   
Permanència de 8:00 a 9:00 h. 12,50 €  
Tiquet de menjador esporàdic  7,50 €  
Excursió modalitat A 7,50 €  
Excursió modalitat B 3,00 €  
Excursió modalitat C 5,00 €  
Permanència esporàdica 4,00 €  
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• S’aplicarà una bonificació del 25%, sobre els preus de l’assistència en qualsevol 
modalitats, al segon i posteriors germans inscrits en el mateix torn en aquells infants 
empadronats a Teià juntament amb els seus guardadors legals. Aquesta bonificació 
no s’efectuarà sobre els serveis complementaris. 

• Tot i que el preu és per dia, la inscripció serà per setmanes. 
• Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota els subjectes passius que d’acord amb 

la normativa vigent ostentin la condició de família nombrosa o monoparental en la data 
de meritament del preu públic. Aquesta bonificació no serà acumulable a l’anterior. 

• Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de la taxa corresponent als carnets de 
temporada els subjectes passius que ostentin la condició usuaris d’un Centre 
Residencial d’Acció Educativa (CRAE). 

 
 
Article 4 
Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la 
formalització de la corresponent inscripció per realitzar qualsevol de les activitats que es duen 
a terme en els Casals Municipals i serà independent de la real prestació del servei si la manca 
d’aquest és imputable al sol·licitant. 
 
 
Article 5 
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic 
 
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. 
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 malmesos. 
 
 
Article 6 
Gestió i recaptació 
 
L’import de les quotes liquidades serà satisfet en el termini dels quinze dies següents a la 
formalització d’inscripció als casals, essent aquest requisit imprescindible per l’assistència als 
mateixos. 
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent reglament general de recaptació. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article 66.1 del D. 179/95, de 13 de juny 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.  
 
 

 
 
 
 
 
Diligència: 
 
Aquesta ordenança que consta de 6 articles, ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 15 
de juliol de 2004. L’acord d’aprovació inicial ha passat a definitiu el 2 de setembre de 2004. 
La data de la publicació del text íntegre en el BOPB és el 10 de setembre de 2004. 
 
 
 
 
NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 52 
de: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASALS I CAMPUS MUNICIPALS  
ha estat adaptada als diferents acords de modificació, 
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 18 de març de 2014, 
aixecat a definitiu amb data 7 de maig de 2014. 
La data de la seva publicació en el BOPB és el 23 de maig de 2014. 
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