
       

          
            AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR 

             

 

                                
 

 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar -  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS RECREATIUS 
 

 

Article 1- Fonament i naturalesa 

D´acord amb el que disposa l´article l´article 117 en relació amb l´article 41, 

ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 

l´Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis recreatius, 

l´especificació dels quals es conté en les tarifes contemplades en l´Annex 

d´aquesta Ordenança. 

Article 2 -Concepte 

1.Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 

sol.licitin el servei. 

Article 3 -Obligats al pagament 

1.- Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 

les persones que sol.licitin o es beneficiïn de la prestació del servei especificat a 

l´article. 

2.- L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la inscripció de cada 

activitat, independentment de la rebuda efectiva de la mateixa, si és que la seva 

manca fos per causes imputables al sol.licitant. 

3.- El Preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació a presentar en el moment de 

sol.licitud d’inscripció. 

 

Article 4 -Quantia 

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en els quadres 

annexos de tarifes que segueix. 

 

L´obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des 

que es presti qualsevol dels serveis especificats en aquest. 

 

 
ANNEX 1 : ACTIVITATS DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
Tarifa 1: Actes, tallers i activitats: materials, cursos, jornades i altres 

activitats socioculturals i lúdiques  
 

 1.- Per material utilitzat en tallers, per cada persona i activitat 6,00 € 

2.- Per cursos socioculturals, per cada persona i activitat 20,00 € 

3.- Per tallers relacionats amb el projecte La Central  25,00 € 

4.- Per tallers culturals i d'oci, per cada persona i taller 30,00 € 

5.- Per activitats lúdiques, per cada persona i activitat. 50,00 € 

6.- Per jornades, per cada persona i jornada. 40,00 € 

7.-Per inscripcions per intercanvis juvenils  100,00 € 

8.- Actes de festa major i festes d'estiu (segons programa), per persona/cada 
un.  

6,00 € 



9.- Festes populars, per acte i persona ( castanyada,  sardinada, etc.) 2,00 € 

10.- Actes culturals, per persona/cada un  ( Casino Aktiu, etc.) 5,00 € 

11.- Activitats lúdic-esportives, per usuàri/a  12,00 € 

12.- Festa d’homenatge a la vellesa (per persones menors de 65 anys o no 

empadronades) 
15,00 € 

13. - Sortides culturals fora del municipi  25,00 € 

14. -Itineraris saludables i guiats al medi natural  4,00 € 

    

Tarifa 2: Altres    

15.- Eco-got (got reciclable per a actes festius) 1,00 € 

16.- Petit material de promoció de Castellbell i el Vilar 3,00 € 

17.- Altres materials de promoció d’activitats 10,00 € 

18.- Materials de promoció d'altres exercicis 5,00 € 

 

Disposició final 

La present Ordenança, començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva, i 

es mantindrà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació. En cas, de 

modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 

El text de la present ordenança és vigent a partir de 1 de gener de 2018, restant 

modificada per acord del Ple de la Corporació, de data 30 d’octubre de 2017. 

 


