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4.3.- El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al subjecte passiu al
pagament de les quotes trimestrals corresponents a l’activitat per la qual s’ha efectuat la
matrícula.
En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.
5.- Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:
5.1.- Podran gaudir d’una reducció del 40% sobre la tarifa, les persones amb discapacitat
física o psíquica equivalent o superior al 33%
Per poder gaudir d’aquesta reducció, la persona beneficiària haurà de sol·licitar la seva
concessió adjuntant el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat
emès per l’òrgan competent, i indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre
d’entrada a l’Ajuntament de Celrà.
La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data del registre d’entrada presentada a
l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes immediats.
5.2.- No s’aplicarà cap reducció en la quota gimnàs
6.- Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un
registre d’entrada a l’Ajuntament fins el dia 28 del mes i tindrà efectes a partir del trimestre
següent al registre d’entrada municipal.
7.- Baixes fora de termini: Únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells casos
que siguin degudament justificades per raons mèdiques. Per tramitar la baixa caldrà
presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntant el corresponent
informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant l’activitat en la qual
està matriculat/da. En aquest supòsit la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de la data
del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute dels mesos naturals sencers
següents a partir de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament.
Article 5 - Impagament del preu públic
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei i es
requerirà el seu pagament per via de constrenyiment.
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 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, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 10 de
maig de 2005, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el
BOP i es mantindrà vigent mentre no s’ acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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