Ordenança de Preus Públics núm. 3.17. Preu públic pels serveis de serveis del Casal Obert
municipal per infants, adolescents i les seves famílies

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que disposen l’article 16.m) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de Carta
Municipal de Barcelona i els arts 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, es fixen els preus públics per la
prestació de serveis als Centres Oberts municipals per infants, adolescents i famílies.

Article 2. objecte
Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació dels serveis de Centres Oberts i espais
familiar municipals per infants, adolescents i famílies.

Article 3. Obligació de pagament
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels serveis que
son objecte d’aquesta regulació.

Article 4. Quantia
La quantia del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança.
Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a la seva situació
econòmica es consideri que no poden pagar el preu públic, gaudiran d’una reducció del 90% en el
preu.

Article 5. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 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 porten causa.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017, i serà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
Grups Casal Obert. Centre Obert

18.36 euros/mes

