
ORDENANÇA REGULADORA

DEL  PREU PÚBLIC DE LES ESCOLES ESPORTIVES
           MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE  

 SANT JOAN D´ALACANT 

ARTICLE 1.- CONCEPTE 

De conformitat amb l'article 41 i següents del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, s'acorda establir el Preu Públic per la prestació de serveis 
d'Escoles Esportives Municipals, el qual es regirà per la present Ordenança. 

ARTICLE 2. – OBJECTE

Serà objecte del present Preu Públic la prestació del servei 
d'ensenyament en les escoles esportives. 

ARTICLE 3. –  OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT 

Estaran obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien del servei 
prestat a què es refereix l'article anterior, i que resulten matriculats com a 
alumnes en les Escoles Esportives Municipals. 

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

matrícula corresponent.
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ARTICLE 4. – NORMES D'APLICACIÓ 

I .-  ESCOLES D'HIVERN

El pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança se satisfarà
de la següent forma: 

 El pagament de la matrícula en el moment de formalitzar la mateixa.
 El  pagament  de   les   quotes,   es   repartirà   en   dos   pagaments 

quadrimestrals, a través de domiciliació bancària.
 Els  alumnes  matriculats  en  aquestes  escoles   esportives,   podran 

formalitzar matrícula per a la temporada següent, durant el període de 
prematrícula que s'establisca, en aquest cas, hauran de fer efectiu el preu 
públic corresponent a l'import de la matrícula. 

II.-  ESCOLES D'ESTIU 

El pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança se satisfarà 
en el moment de realitzar la inscripció per al curs d'estiu. 

Per realitzar els cursos d'estiu, no es pagarà matrícula. S'haurà de 
formalitzar la inscripció i pagar en efectiu la quota corresponent
a aquesta activitat. Aquest pagament es realitzarà en les oficines del 
Poliesportiu Municipal  o a través d'entitat bancària, segons ho determine  

l'Administració Municipal. 

 ARTICLE 5.-  EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

I. EXEMPCIONS

Gaudiran d'una exempció del 100 % en l'import de les quotes per a 
l'activitat de manteniment de la tercera edat, les persones majors de 65 
anys que presenten el carnet de pensionista i siguen veïns de Sant Joan o 
socis del Casal de la Tercera Edat.

II. BONIFICACIONS 

 1.- Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de la quota de  
matrícula de les escoles d'hivern, els socis del Poliesportiu Municipal de
Sant Joan d´Alacant. 

 2.- Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de la quota de 
matrícula de les escoles d'hivern, els veïns de Sant Joan d´Alacant.  

 3.- Gaudiran d'una bonificació del 50% en l'import de la quota de 
matrícula de les escoles d'hivern, els socis del Poliesportiu Municipal que 
siguen veïns de Sant Joan d'Alacant. 



 4.- Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de la quota de

les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, els socis del Poliesportiu Municipal de 

Sant Joan d'Alacant.
 5.- Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de les quotes de 
les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, els veïns de  Sant Joan d'Alacant. 

 6.- Gaudiran d'una bonificació del 50% en l'import de les quotes de 
les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, els socis del Poliesportiu Municipal 
que siguen veïns de Sant Joan d'Alacant. 

 7.- Gaudiran d'una bonificació del 30% en l'import de les quotes de les 
escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses. Per concedir 
aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família 
Nombrosa en vigor.
 8.- Gaudiran d'una bonificació del 55% en l'import de les quotes de les 
escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que siguen socis 
del Poliesportiu Municipal de Sant Joan d'Alacant. Per a concedir aquesta 
bonificació serà necessària la presentació del Titule de Família Nombrosa en 
vigor. 

 9.- Gaudiran d'una bonificació del 55% en l'import de les quotes de les 
escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que siguen veïns 
de Sant Joan d'Alacant. Per concedir aquesta bonificació serà necessària la 
presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor. 

 10.- Gaudiran d'una bonificació del 80% en l'import de les quotes 
de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses, que 
siguen socis del Poliesportiu Municipal i siguen veïns de Sant Joan d'Alacant. 
Per concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de 
Família Nombrosa en vigor.
 11.-  Gaudiran d'una bonificació del 50% en l'import de les quotes de 
les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les persones amb una discapacitat 
física o psíquica igual o superior al 65%. Per concedir aquesta bonificació serà 
necessària la presentació del document acreditatiu de la Resolució expedit per 
la Conselleria corresponent, on conste el grau de discapacitat. 
 12.-  Gaudiran d'una bonificació del 75% en l'import de les quotes de 
les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les persones amb una discapacitat 
física o psíquica igual o superior al 65% que siguen socis del Poliesportiu 
Municipal i siguen veïns de Sant Joan d'Alacant. Per concedir aquesta 
bonificació serà necessària la presentació de document acreditatiu de la 
Resolució expedit per la Conselleria corresponent, on conste el grau de  
discapacitat.
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13.- Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de les quotes 
de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les unitats familiars que 
tinguen dos o mes membres inscrits. Aquesta bonificació és incompatible 
amb les corresponents a les famílies nombroses. 

ARTICLE 6. –QUOTA TRIBUTÀRIA 

1.-  La quota es determinarà per l'aplicació de la següent tarifa: 

ACTIVITAT QUOTA
1.- MATRÍCULA DEL CURS DE LES 
ESCOLES D'HIVERN 30 € 

2.- ESCOLES D'HIVERN PER A ALUMNES 
EN EDAT ESCOLAR 

20€/mes 
24€/mes 

28€/mes 

a) Activitats d'una hora/setmana
b) Activitats de dues hores/setmana
c) Activitats de tres hores/setmana
d) Escola Esportiva de Tennis i Pàdel 40€/mes 

3.- ESCOLES PER A ADULTS 
30€/mes 
36€/mes 

40€/mes 

a) Activitats d'una hora/setmana
b) Activitats de dues hores/setmana
c) Activitats de tres hores/setmana
d) Tennis d'adults/pàdel 60€/mes 

4.- CAMPUS D'ESTIU 
Aquesta activitat és específica per a alumnes  
en edat escolar. Es desenvolupa en períodes 
quinzenals. La quota serà quinzenal
a) Activitats de dos dies setmanals 60€/quincena 

b) Activitats de tres dies setmanals 80€/quincena 

c) Activitats de cinc dies setmanals 100€/quincena 

5.- ALTRES ACTIVITATS D'ESTIU 
a) Natació infantil 40€/mes 

b) Aquagym adults 40€/mes 

2.-  Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en 
aquest article es podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum 
interanual del mes de setembre, d'acord amb les dades certificades per 
l'Institut Nacional d'Estadística. 

ARTICLE 7.-  DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS 

Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, l'activitat 
no es desenvolupe, li serà retornat l'import satisfet (matrícula + quota).
Si la causa fos imputable al sol·licitant, sempre que complisca els requisits 
establits en el paràgraf següent, únicament correspondrà la devolució de 
l'import de la quota abonada, no tenint en cap dels casos dret a indemnització 
alguna. 
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Les baixes hauran de notificar-se per escrit en les oficines del 
Poliesportiu Municipal indicant el motiu de la mateixa, i tindrà dret a la 
devolució de la quota abonada corresponent a l'Escola Esportiva d'hivern, 
sempre que el motiu siga justificat i no hagen transcorregut més de 20 dies 
naturals a explicar des del dia corresponent a l'inici de cada activitat en cada 
període.

Aquells alumnes que acumulen un mínim de 10 faltes no justificades 
durant un trimestre, causarà baixa en l'escola sense dret a devolució del preu 
públic. 

DISPOSICIÓ FINAL  
L a present Ordenança Fiscal, que consta de 7 articles, va ser aprovada 

provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 10 de Març de 
2009, i definitivament en data 11 de Juny de 2009, entrant en vigor el mateix 
dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 
116, de data 22 de Juny de 2009, i estarà en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa. 

Així mateix, en la mateixa data de la seua entrada en vigor derogarà  
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l'Entrada al Poliesportiu 
Municipal i Utilització de les seues Instal·lacions aprovada el 7 de desembre  
d'1998.

La present Ordenança, modificada inicialment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 21 de febrer de 2013 i que ha quedat definitivament 
aprovada en data 17 d'abril de 2013, regirà des de l'endemà a la seua 
publicació, començara a aplicar-se a partir de l'1 de maig de 2013 i es 
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.

La present Ordenança, modificada inicialment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada en data 26 de novembre de 2014 i que ha estat 
definitivament aprovada en data 27 de gener de 2015, esdevindrà efectiva a 
partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, conforme a allò 
establit en l'article 70 de la Llei 7/1985, i es mantindrà vigent fins a la seua 
modificació o derogació expressa. BOP N. 23 de 4 de febrer de 2015, entrada 
en vigor en data 24 de febrer de 2015. 

L'Alcalde           El Secretari

Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i 
Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics) 




