
 

Plaça de l’Església, 1 
Tel. 977428077 
Fax. 977428067 
43785 Bot 

 

 
Article 1r. Naturalesa i fonament 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127 i 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per presentació de serveis o la realització 
d’activitats. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable, d’aquest preu públic, la prestació de serveis extraescolars. 
 
Article 3r. obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn de la prestació del servei, 
o activitat que es realitzi. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació del servei o la realització 
de l’activitat. 
 
Article 5è. Quantia  
 
La quantia del preu públic serà la següent: 
- Anglès: 20 euros mensuals  
- Escacs: 20 euros mensuals 
- Futbol:  5 euros mensuals 
 
Article 6è. Normes particulars de gestió 
 
6.1. La gestió del preu públic regulat en aquesta ordenança fiscal es realitzarà per 
padrons mensuals i per domiciliació bancària. 
 
6.2. Les sol·licituds tindran vigència mentre no es cursi la corresponent baixa que haurà 
de presentar-se amb una antelació mínima de deu dies respecte del mes en que hagi de 
tenir efecte; en cas contrari es considerarà prorrogada fins el mes següent. 
 
6.3 Aquestes activitats seran impartides en el centre escolar de Bot i adreçades als 
alumnes que hi estiguin inscrits. Les persones interessades hauran de sol·licitar la 
inscripció, formulant declaració segons el model que facilitarà l’ajuntament, resolent en el 
cas de majors inscripcions d’acord a la cabuda de les instal·lacions municipals. 
 
6.4 LA tarifa es liquidarà mensualment, de l’1 al 5 del mes natural, essent irreductibles per 
períodes mensuals. El no pagament de qualsevol rebut, inclosa la primera mensualitat, 
suposarà la renuncia automàtica a l’assistència de l’alumne/a a les classes. 
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6.5 Els rebuts que vinguin retornats pel banc seran posats al cobrament per la via 
executiva en el mateix moment de la seva devolució per part de l’entitat bancària, sense 
perjudici del que s’ha dit en el paràgraf anterior. 
 
6.6. Les activitats, els preus de les quals es regulen en aquesta ordenança tindran una 
durada aproximada de 9 mesos coincident amb el curs escolar. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el BOPT. 
 
Segon.-Aquest acord provisional i els textos de l’Ordenança fiscal reguladora de les 
activitats extraescolars que s’hi annexa s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.-Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenaná fiscal 
reguladora de les activitats extraescolars, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, 
moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Bot, 3 de desembre de 2010. 
 
 
 
 
L’alcalde, Francesc Fidel Martí 
 

 
 
 


