
 

 

 

 

 

 

 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS DEL 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT. 

 
 
I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1r.- Este Ajuntament, en exercici de les competències que li assigna 
l'article 47.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, i fent ús de la facultat dels articles 41 i 127 
del referit text legal, establix el preu públic per LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS DEL DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT, l'exigència de qual s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta 
Ordenança.  
 
II. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article 2n.- Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones 
que resulten usuàries o beneficiàries de la prestació del servei i realització 
d'activitat, curs i taller organitzat pel Departament de Joventut de l'Ajuntament 
de Torrent. 
 
III. TIPUS D’ACTIVITATS. 
 
Article 3r.-  
 
3.1. Cursos i tallers desenvolupats en el centre formatiu de l'Espai. 
3.2. Campaments d'estiu. 
3.3. Altres. 

IV. TARIFA 

Article 4t-  
 
La quantia de preu públic s'exigirà en les activitats conforme a la relació que a 
continuació es detalla:  
 
4.1. Cursos i tallers per a jóvens impartits en l'Espai. 
 

 

Monitor de Temps Lliure 
Socorrisme aquàtic (inclou mòdul Primers Auxilis) 
Primers Auxilis (20 hores) 
Atenció a persones majors (20 hores) 
Manipulador d'aliments  

 

 

125 euros / curs 
300  
50    
50 
16 
 

  



Altres curs i talleres 1,30 euros / hora 
 

 
4.2. Campament d'estiu. 
 

 

Campament de 12 a 17 anys.  Activitat de 7/8 dies 
 

 

250 euros 

 
4.3.- Altres activitats de caràcter singular. 
 
D'acord amb el que establix l'article 47.1 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes locals, es delega en la Junta de Govern Local la fixació, basant-se 
en l'oportú informe o estudi justificatiu del preu públic de les activitats no 
previstes específicament en l'ordenança municipal. 
 
4.4.- Reducció de tarifes. 
 
Aplicable a la inscripció en campaments i en cursos el preu de la qual supere 
els 100 euros. 
Famílies amb dos fills inscrits sempre que la renda de la unitat familiar de 
l'exercici anterior a la sol·licitud siga inferior als 40.000 euros anuals: 10% 
sobre el total. 
Famílies amb tres o més fills inscrits sempre que la renda de la unitat familiar 
de l'exercici anterior a la sol·licitud siga inferior als 50.000 euros anuals: 15% 
sobre el total. 
Familia educadora (posseïdora del carnet de familia educadora) i acolliments 
en familia extensa (presentació de la resolució de l’acolliment) sempre que la 
renda de la unitat familiar de l’exercici anterior a la sol·licitud siga inferior als 
40.000 euros anuals: 10% en qualsevol activitat. 

V. NORMES DE GESTIÓ 

Article 5t.- La gestió de les quotes i l'aplicació d'esta Ordenança és 
competència municipal, a través del departament de joventut, sense perjuí de la 
fiscalització dels servicis econòmics municipals. 

Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servici 
públic o l'activitat administrativa no es preste o desenvolupe, es procedirà a la 
devolució de l'import corresponent. 
 
L'obligat al pagament podrà sol·licitar, amb anterioritat a la data d'inici de  
l'activitat, la devolució de l'import per sol·licitud de baixa en la dita activitat, 
sempre que es justifiquen els motius de dita baixa. 
 
En cas de causar baixa 4 dies abans del taller, la devolució dependrà de si 
es cobreix la plaça per un altre/a interessat/a, excepte en el cas de baixa 
per malaltia que es procedirà a la devolució sempre que es justifique 
degudament amb la prescripció mèdica. 
 
 
 
 



DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la província, romanent en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa. 

 
 Data aprovació provisional: Ple 28 d’octubre de 2013 (BOP núm. 263 de 05/11/2013). 

 Publicació acord definitiu: BOP núm. 310 de 31/12/2013. 
 

 Data aprovació provisional: Ple 2 de novembre de 2017 (BOP núm. 213 de 7/11/2017). 

 Publicació acord definitiu: BOP núm. 2 de 3/01/2018. 

 
• Data aprovació provisional: Ple 13 de novembre de 2018 (BOP núm. 225 de 22/11/2018). 
•   Publicació acord definitiu: BOP núm. 13 de 18/01/2019. 

 


