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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D'ESCOLA D'ESTIU, CURSOS NATACIÓ D'ESTIU, FITNESS I PILATES, ORGANITZADES 

PER L'AJUNTAMENT DE CREVILLENT 

 

 

ARTICLE 1.- CONCEPTE 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 41 et seq. del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament, estableix el Preu Públic per la prestació del servei escola d'estiu i altres serveis 

gestionats per aquest  Ajuntament. 

 

ARTICLE 2.- OBJECTE 

Serà objecte del present Preu Públic la prestació del servei escola d'estiu, cursos de natació 

estiu, taller de fitness i taller de Pilates que organitza l'Ajuntament, al pressupost del qual seran 

atribuïts els ingressos que es produïsquen..   

Quant a l'Escola d'Estiu, el servei es prestarà de dilluns a divendres en horari de 9 a 13 i  del 

període comprés entre el 2 de juliol i el 31 de juliol, tots dos inclusivament. 

 

ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU. OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT. 

Estaran obligats al pagament els qui sol·liciten els serveis prestats a què es refereix l'article 

anterior. L'obligació del pagament naix en el moment de formalitzar la inscripció. 

Quan es tracte de menors d'edat o persones legalment incapacitades, seran responsables 

directes del pagament corresponent els seus pares, tutors o guardadors legals o de fet. 

 

ARTICLE 4.- TARIFES: 

A.- NORMES GENERALS DE GESTIÓ. 

El pagament de les tarifes corresponents es realitzarà mitjançant ingrés directe en la tresoreria 

de l'Ajuntament i a través d'entitats bancàries, segons s'establisca en el moment de la 

matriculació, establint-se, en el segon supòsit, que les despeses per gestió o devolució aniran a 

càrrec dels interessats quan es realitzen mitjançant transferència o domiciliació. 
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No podrà formalitzar-se la matrícula i per tant iniciar-se l'assistència a l'Escola  d'estiu, en tant 

no se satisfaça l'import del preu que origine la mateixa. 

Com a normes complementàries a aquesta Ordenança, s'estarà al que es dispose com a 

informació general per als diferents cursos esportius. 

 

B.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS. 

No es reconeixeran altres bonificacions o exempcions fiscals, que les expressament   previstes 

en les normes amb rang de llei. 

 

C.- QUADRE DE TARIFES. 

ESCOLA D'ESTIU 

1 PARTICIPANT MES DE JULIOL DOS GERMANS MES DE JULIOL 

75 €  130 € 

 

 

PISCINA D'ESTIU 

 

XIQUETS 5 DIES/SETMANA 

MES DE JULIOL 

XIQUETS 3 DIES/SETMANA 

MES DE JULIOL 

BEBÉS 1 DIA/SETMANA 

MES DE JULIOL 

70 € 40  26 € 

 

 

NATACIÓ + DE 13 ANYS (2 

DIES/SETMANA) MES DE JULIOL 

NATACIÓ + DE 13 ANYS (3DIES/SETMANA) 

MES DE JULIOL 

26 € 40 € 

 

 

NATACIÓ LLIURE 

(3 DIES SETMANA 

MES DE JULIOL 

NATACIÓ LLIURE 

(2 DIES SETMANA 

MES DE JULIOL 

NATACIÓ LLIURE 

(1 DIES SETMANA 

MES DE JULIOL 

40 € 26 € 12 € 

 

 

TALLER PILATES DOS DIES SETMANA 

MES DE JULIOL 

TALLER FITNESS DOS DIES SETMANA 

MES DE JULIOL 

15 € 15 € 
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D.- DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS I FIANCES 

 

Només es considerarà anul·lada una inscripció o matrícula, i per tant es procedirà a la 

devolució del preu públic: 

 

a) Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei o activitat no es Preste, 

desenvolupe o celebre. 

 

b) Quan l'interessat notifique per escrit a l'Ajuntament  l'anul·lació de la seua inscripció, amb 

anterioritat a la finalització del termini establit per a la inscripció en l'activitat de què es tracte en 

les normes que el regulen. 

 

c) En el cas de les devolucions per causa de força major justificada per l'interessat, procedirà la 

devolució de la part proporcional del servei no consumit previ informe del Coordinador 

municipal d'Esports per a la seua posterior aprovació per la Junta de Govern Local. 

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL.- ENTRADA EN VIGOR. 

 

 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província i començarà a aplicar-se l'endemà de la seua publicació en el B.O.P. d'Alacant, 

romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

      

 

Crevillent abril 2012 

 

L'ALCALDE 


