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MODEL D͛ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
D͛OCI EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL 

 
………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE……………………………………………..    
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat (menor d’edat) 
………………………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE…………………………….. 
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació: 

        Sí            No 

Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren 
en l͛encapçalament (l͛interessat) participe en les activitats de l͛organització exposada, per 
això he llegit amb detall la informació proporcionada per la mateixa organització i accepte les 
condicions de participació, expresse el meu compromís amb les mesures personals d͛higiene i 
prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 
tenint en compte que l͛entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i 
obligacions. 

(Marqueu el que procedisca) 

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grups de risc 
Declare que l’interessat compleix els requisits d’admissió establits en el document d’acceptació de 
condicions de participació, obligació d’informació i consentiment informat, i que no és grup de risc 
ni conviu amb ningú que siga grup de risc 

Em compromet a notificar diàriament l’estat de salut i de causa d’absència de l’interessat a través 
del mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic 

Acceptació del document de mesures personals d͛higiene i prevenció obligatòries enfront 
de la COVID-19 

He llegit i accepte els compromisos continguts en el document de mesures personals d’higiene i 
prevenció obligatòries 

Consentiment informat sobre COVID-19 

Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/ella, la participació de l’interessat/ada en l’activitat en el context de 
desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, tenint en compte 
que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions 

 
 
 
 

 

      

  

  

Expedient núm.: 566/2019 
Procediment: Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora.  

 
 

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola d’Estiu 

  

El Ple de l’Ajuntament de Benlloc, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2013, 
va acordar l’aprovació definitiva, al no haver-se presentat reclamacions durant el període 
d’exposició pública, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació del servei d’escola d’estiu el text íntegre del qual es fa públic en compliment de 
l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

DIPOSICIÓ PRELIMINAR 

A l’empara del previst en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Benlloc 
estableix la Taxa per prestació del servei d’Escola d’Estiu, exigible conformement a aquesta 
Ordenança. 

FET IMPOSABLE 

Article 1: Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació del servei de l’escola d’estiu. 

OBLIGATS Al PAGAMENT 

Articulo 2: Estan obligats al pagament de la taxa per la prestació dels serveis que es regulen en 
aquesta Ordenança, els qui es beneficien dels serveis o activitats realitzats per l’Ajuntament. 

CUANTIA 

Article 3: La quantia que correspon abonar per la prestació de cadascun dels serveis al fet que 
es refereix aquesta Ordenança es determinés segons quantia i elements que s’indiquen en el 
següent epígraf: 

SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU 

• 1 nen……………………..25 euros  
• 2 nens (germans)……….45 euros  
• 3 nens (germans)……….60 euros  
• 4 nens (germans)……….80 euros  

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

Articulo 4: L’obligació de pagar les Taxes regulades en aquesta Ordenança, i la meritació dels 
mateixos neix en general des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, 
havent-se de fer efectiu d’acord amb les següents normes de gestió. 
Les taxes contemplades en aquesta Ordenança se satisfaran al moment de la formalització de 
la corresponent matrícula. 

 

Exempcions de pagament: Les famílies amb una problemàtica social greu, previ informe 
motivat pel Departament de Serveis Socials. Aquesta exempció serà de caràcter pregat i 
resolta la petició d'exempció per Decret de la Regidoria de Serveis Socials.  


