NORMA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU I ALTRES ACTIVITATS
LÚDICO FORMATIVES.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 41 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix el Preu Públic per a la prestació
del servei d’Escola d’estiu
Article 1º.- FET IMPOSABLE
Constitueix el Fet imposable l'assistència i participació en l’escola d’estiu o altres periodes vacacionals escolars i la
participació en jornades i activitats dirigides a joves i adolescents, organitzats per l'Ajuntament de Canals.
El servei d’escola d’estiu es prestarà de dilluns a divendres en horari de 9 a 13 i durant els mesos de juliol i agost,
mitjançant dos torns diaris amb una durada de 2 hores cadascun d'ells.
La resta d’activitats es realitzarán en periode no lectiu escolari i horari a determinar, en funció de les caracterisques de
l’activitat.
Article 2º.- QUANTIA I OBLIGACiÓ DE PAGAMENT
1. La quantia del Preu Públic serà la quantitat establida en el següent:
QUADRE DE TARIFES
EPÍGRAF
Escola d'estiu
Escola de Nadal, Pasqua o altres períodes inferiors a la quinzena

TARIFA
23,53 €/torn/quinzena
3,53 €/dia

Jornades per a joves i adolescents
3,53 €/dia
2. Naix l'obligació de contribuir en el moment de matricular-se.
3. Estan obligats al pagament del present preu públic els subjectes passius que sol·liciten o es beneficien del servei
prestat per l'Ajuntament.
Article 3º.- BONIFICACIONS
S'estableixen les següents bonificacions:
a) Bonificació del 15 per 100 a tots els sol·licitants, que estiguen empadronats o siguen naturals de la localitat.
b) Bonificació addicional del 10 per 100 per al segon i següents membres d'una mateixa unitat familiar (naturals de la
localitat o empadronats).
Article 4º.- NORMES DE GESTIÓ DEL COBRAMENT
El preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació (facultant-se a l'Alcaldia per a l'aprovació del model de l'imprès
corresponent) i previ a la formalització de la inscripció.
A aquest efecte, juntament amb la presentació de la sol·licitud per a matricular-se haurà d'adjuntar-se còpia de
l'autoliquidació amb la qual acreditaran l'ingrés previ de l'import de la quantitat corresponent.
Article 5º.- DEVOLUCIÓ
1.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del preu públic quan no haja pogut celebrar-se per causa
imputable a l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu pagament. S'entendrà causa imputable a l'Ajuntament
l'originada exclusivament per voluntat municipal que no vinga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per
actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.
En el cas de baixes voluntàries, únicament procedirà la devolució dels preus públics si aquestes baixes són cobertes
per altres persones.
Article 6º.- INFRACCIONS
En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries s'estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Disposició Final Única. Entrada en vigor i modificació. La present norma, entrarà en vigor i serà aplicable el mateix dia
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

