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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL 
D’ESTIU-CASAL JOVE 

 
 
Article 1.- FONAMENT 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de casal d’estiu-casal jove, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2.- FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la present taxa la prestació per part de l’Ajuntament de 
Folgueroles de l’activitat de casal d’estiu, casal de joves, definida a l’ordenança 
reguladora dels serveis. 
 
Article 3.- OBLIGATS TRIBUTARIS 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques que sol·liciten o resulten beneficiats pels serveis propis de casal d’estiu o casal 
de joves. 
 
Article 4.- RESPONSABLES 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

 Euros 

Casal Joves per setmana 30,00 
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 Euros 

Quota reduïda del casal de joves, per setmana, per joves en situació de 
risc social (preceptiu informe favorable de serveis socials) 

10,00 

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acredita quan es sol·licita la inscripció al Casal. 
 
Article 8. Règim de liquidació i d’ingrés  
 
1. Els interessats o la persona qui legalment els substitueixi presentaran a les oficines de 
l’Ajuntament de Folgueroles la sol·licitud d’inscripció en el model oficial que serà facilitat 
per l’Ajuntament. 
 
2. De conformitat amb la potestat reconeguda a l’article 27 del reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals la present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sanciona tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
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 fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 8 de maig de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació. 
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