Ordenança número 71 reguladora del preu públic per la prestació de serveis i activitats
diverses de joventut per part de l’Ajuntament d’Argentona
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 al 47 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, s’estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació de serveis i activitats
diverses de joventut per part de l’ Ajuntament d’ Argentona.
Article 2n.- Objecte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de serveis i activitats diverses de joventut
per part de l’ Ajuntament d’ Argentona
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques que es beneficiïn de la
prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança.
Article 4rt. Obligació de pagament
La obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
Article 5è.- Exempcions, bonificacions o descomptes
No es concedirà cap exempció de la quota a pagar.
Als preus establerts en aquesta ordenança no s’aplicaran bonificacions ni descomptes.
Article 6è.- Règim de declaració i d’ingrés
El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el model i el procediment
determinat per la Tresoreria Municipal, i s’efectuarà abans de la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
Article 7è.- Quantia
La quantia del preu públic al qual es refereix l’article primer d’aquesta ordenança es
regularà d’acord amb les següents tarifes:
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Epígraf primer.- Cursos i tallers organitzats directament per l’Ajuntament
1) De fins a 10 hores
2) De fins a 20 hores
3) De fins a 30 hores
4) De més de 30 hores
més 1,00€ per cada hora que excedeixi de les 30 h
Epígraf segon.- Cursos i tallers organitzats mitjançant una empresa de serveis
1) De fins a 10 hores
2) De fins a 20 hores
3) De fins a 30 hores
4) De més de 30 hores
més 1,50 € per cada hora que excedeixi de les 30 h.
Epígraf tercer.- Sortides i excursions
1) Amb monitors; per persona
2) Amb monitors i desplaçament; per persona
3) Amb monitors, desplaçament i activitat i/o entrada al recinte corresponent;
per persona
4) Amb monitors, desplaçament, activitats i estada a l’alberg o casa de
colònies; per persona
Epígraf quart.- Curs de monitors i monitores de lleure infantil i juvenil
Curs de 310 hores

10,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €

15,00 €
25,00 €
35,00 €
35,00 €

10,00 €
20,00 €
30,00 €
90,00 €
135,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació al Butlletí
oficial de la província de Barcelona.

Acord Junta de Govern 15 de desembre de 2017
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017025096.pdf&1
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