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31. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 

PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 

ESPORTIVES. 

Data publicació: 11/02/2022     BOPV núm. 29 

 

 

Article 1r.- Concepte  

De conformitat amb el que disposen els articles 127 i 41 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 d'Altea estableix el preu públic per la prestació de serveis 

i activitats esportives.  

 

Article 2n.- Naturalesa  

La contraprestació econòmica per la prestació de serveis i activitats esportives, té la 

naturalesa de preu públic per ser una prestació de serveis i realització d'activitats objecte 

de la competència d'aquesta Entitat i no concórrer-hi cap de les circumstàncies 

especificades a la lletra B) de l'article 20.1 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

Article 3r.- Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui 

gaudeixin o es beneficiïn dels serveis i activitats esportives prestats o realitzats per aquest 

Ajuntament. 

  

Article 4t.- Meritació  

Amb caràcter general, l'obligació dels preus públics, regulats en aquesta Ordenança, 

neix des que s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat. I en particular, 

l'obligació de pagament sorgeix amb la formalització de la inscripció a l'activitat esportiva 

de què es tracti. 

 

Article 5é.- Quantia  

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a la tarifa 

continguda a l'apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.  
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A) La tarifa del preu públic serà la següent: 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

HORES/ 
SETMANA 

QUOTA 

MENSUAL 

ADULT € 

QUOTA 

MENSUAL 

INFANTIL 

€ 

IOGA  2 10 € 10 € 

PILATES 2 10 € 10 € 

ZUMBA 2 10 € 10 € 
AERÒBIC  2 10 € 10 € 

STEP  2 10 € 10 € 

BODY POWER  2 10 € 10 € 

FITNES  2 10 € 10 € 

DANCE 2 10 € 10 € 
CROSSFIT I ALTRES 2 10 € 10 € 

TENNIS-PADEL 2 10 € 10 € 

ONE WALL  10 € 10 € 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 2 6 € -- 

AQUAGYM 2 10 € 10 € 
NATACIÓ 5 20 € 15 € 

ESCOLA D'ESTIU ESPORTIVA  -- 35 € 

 

Article 6é.- Exempcions i bonificacions  

1.- D'acord amb la possibilitat contemplada a l'article 44.2 del TRLRHL, els preus 

públics regulats per aquesta Ordenança gaudiran de les següents bonificacions:  

En cas d'inscripció a més d'una activitat, s'aplicaran les bonificacions següents.  

Primera activitat, pagarà el 100% de les quotes de la primera activitat.  

Segona activitat.- pagarà el 75% de les quotes de la segona activitat. 

Tercera activitat.- pagarà el 50% de les quotes de la tercera activitat. 

Quarta activitat en endavant.- pagarà el 25% de les quotes de la quarta activitat i 

successives.  

2.- Gaudiran d'exempció els menors que segons informe dels serveis municipals, i per 

no tenir mitjans econòmics, requereixin realitzar activitats esportives. 

 

Article 7é.- Normes de gestió  

El pagament del preu públic haurà de realitzar-se mitjançant els impresos que es 

facilitin per fer-ho i de la següent manera:  

a).- El pagament de les quotes establertes per a cada activitat inclosa a l'article 5è 

de la present Ordenança, s'exigirà en règim d’autoliquidació, des del model 

d'autoliquidacions de la web de l’Ajuntament www.simat.org o bé a través de 

domiciliació bancària. 

Es presentarà simultàniament amb la sol·licitud, una còpia del justificant de pagament 

sent requisit necessari per iniciar la tramitació corresponent.  

http://www.simat.org/
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b).-Cada servei serà objecte de liquidació individual pel règim d'autoliquidació. 

Els documents de declaració-liquidació es confeccionaran des de la pàgina web de 

l'Ajuntament, podent realitzar l'ingrés a les oficines municipals o imprimir el document 

per ingressar-lo a través d'una entitat bancària col·laboradora d'acord amb els terminis 

establerts al Reglament General de Recaptació.  

Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional fins que, d'acord 

amb l'article 120.2 i 120.3 de la LGT, es procedeixi a verificar-la i comprovar-la 

l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, i si s'escau, la liquidació definitiva que escaigui 

rectificant els elements o dades mal aplicades.  

Quan un obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol 

manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació a les oficines de 

l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, abans d'haver practicat aquella la liquidació 

definitiva oportuna o, si no, abans d'haver prescrit el dret a la devolució tributària o 

d’ingressos indeguts. 

c).- Totes aquelles persones que tinguen pagaments pendents de qualsevol 

activitat organitzada per l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, no podrà inscriure's ni 

participar en cap activitat fins que no regularitzen la seua situació abonant les quantitats 

pendents.  

Els deutes per preus públics es poden exigir pel procediment administratiu de 

constrenyiment.  

 

Article 8é.- Devolució  

Procedirà la devolució de l’import abonat en concepte de preu públic per la prestació 

de serveis i activitats esportives, quan la no prestació o la no realització del servei resulti 

imputable a l’administració; o bé quan aquesta tingui l'origen en causa de força major. En 

el primer cas, la devolució serà practicada d'ofici per l'Ajuntament, sense perjudici del 

dret de l'interessat a sol·licitar-la; en el segon cas la devolució procedirà únicament amb 

la sol·licitud prèvia de l'interessat, sempre que aquest provi suficientment aquesta força 

major. 

 

Disposició final  

La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l'endemà de 

la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seva 

modificació o derogació expressa. 


