Ajuntament d’Argentona 2017

Ordenança número 68 reguladora del preu públic per la realització d’activitats per
part de la Regidoria d’Esports
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 41 i 42 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposa l’art. 48 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la per la realització d’activitats
per part de la regidoria d’esports.
Article 2n. Objecte
Constitueix l’objecte del preu públic la realització, per part de la regidoria d’esports, de les
activitats que s’especifiquen a l’article sisè de la present ordenança.
Article 3r. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin l’activitat a
què es refereix l’article anterior.
Article 4rt. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic neix a l’inici de la prestació del servei o realització
de l’activitat, i s’efectuarà d’acord amb allò previst a l’article sisè d’aquesta ordenança.
En el supòsit, degudament justificat, de baixa per causes mèdiques procedirà la devolució
de l’ingrés proporcionalment als dies (en el cas del curset poliesportiu) o mesos naturals
(en el cas de l’escola esportiva) que no utilitzarà el servei.
Quan per causes no imputables a l’obligat del preu públic no es presti el servei o no es
realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import que correspongui.
Els deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment, conforme a la normativa vigent.
Article 5è. Bonificacions
Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del preu públic per la prestació
dels serveis objecte d’aquesta ordenança a totes aquelles persones que acreditin manca
de recursos econòmics o per situacions d’emergència o risc social.
Els criteris per determinar la capacitat econòmica, la baremació i el percentatge de
bonificació sobre el preu públic seran els que es descriuen en l’annex 1 de l’ordenança
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals de l’Ajuntament d’Argentona.
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Les situacions d’emergència o risc social es valoraran pels equips tècnics de serveis
socials els quals podran assignar fins a 3 punts. Aquests punts se sumaran als obtinguts
en la valoració econòmica.
Un cop feta la baremació el percentatge de bonificació sobre el preu públic s’establirà
d’acord amb la taula que es descriu en l’annex 1 de de l’ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Per tal que les persones usuàries del servei puguin gaudir de la bonificació d’aquests preus
públics, l’hauran de sol·licitar en el moment de la inscripció. En el cas que se sol·liciti la
bonificació el pagament s’haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies a comptar des de
l’endemà de la notificació de la resolució de la bonificació.
En el cas que no es concedeixi la bonificació sol·licitada, l’interessat podrà donar-se de baixa
del servei però haurà d’abonar el preu públic proporcional al servei utilitzat.
Article 6è. Quantia i ingrés
Epígraf primer – Escola esportiva:
Quota inscripció curs escola esportiva ................................................................ 180,00 €
El pagament de la quota d’inscripció de l’Escola Esportiva es podrà realitzarà de la
següent manera:
a) Tot de cop: 180 € en formalitzar la inscripció en règim d’autoliquidació
b) Fraccionat: 90 € en formalitzar la inscripció en règim d’autoliquidació i 90 € el mes
de febrer
L’autoliquidació s’haurà pagar en un termini màxim de 10 dies a comptar des de
l’endemà de la inscripció al curs o, en tot cas, abans de l’inici de l’activitat.
En el cas del fraccionament, s’haurà de signar la corresponent autorització de
domiciliació bancària.
El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat no eximeix als usuaris de pagar la
totalitat del preu públic establert encara que s’incorporin un cop iniciada l’activitat o es
donin de baixa abans de l’acabament de la mateixa, excepte en els casos que aquesta es
produeixi per una baixa mèdica degudament justificada.
Epígraf segon - Cursets:
Quota inscripció al Curset poliesportiu. .............................................................. 115,00 €
El pagament dels cursets es realitzarà tot de cop en règim d’autoliquidació en un termini
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màxim de 10 dies a comptar des de l’endemà de la inscripció o, en tot cas, abans de l’inici
de l’activitat.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la Llei 7/85
de 2 d’abril, des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i serà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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