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adoptat en data 25 de gener de 2016, sobre aprovació de preus públics per la prestació de
serveis i la realització d’activitats municipals, així com l’Ordenança reguladora dels mateixos, el
text íntegre de la qual es farà públic en compliment de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases
del Règim
Local.
BUTLLETÍ
OFICIAL
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 59
30-III-2016

ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS
Ajuntament de Quatretonda
Edicte de l’Ajuntament
Article de
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ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones naturals o
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Article 3. Fet imposable i meritació.
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Article 4. Tarifes.
Article 4. Tarifes.
Les Tarifes pels Preus Públics regulats en aquesta Ordenança són les següents:
Les Tarifes pels Preus Públics regulats en aquesta Ordenança són les següents:
PREU PÚBLIC
Entrades pàdel (per partida)
Aiguagym
Curs de tècnica de natació
Cursos de natació
Escola d’estiu
Escola de Nadal
Escola d’Adults (EPA)
Servei d’Ajuda Domiciliaria (SAD)

TARIFA (euros)
1 partida / 10 €
5 partides / 20 €
10 partides / 30 €
10 € / setmana
15 € / 2 setmanes
15 € / quinzena
25 € / quinzena
45 € / quinzena
30 €
10 €
16 € / mes
10 € / mes (jubilats)
30 €

Per als casos d’urgència social i/o especial situació familiar, l’Ajuntament podrà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, concedir
reduccions i/o aplicar altra quota als beneficiaris amb precària situació econòmica.
Article 5. Procediment de cobrament.
1. El pagament haurà de realitzar-se mitjançant ingrés en les entitats autoritzades per a la seua admissió, amb caràcter previ a la prestació del
servei o a la realització de l’activitat, i per les quanties fixades en l’article 4 d’aquesta Ordenança. Quan per la naturalesa del servei o activitat
no siga possible el dipòsit previ, es realitzarà el pagament en el moment de la prestació.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, el servei o l’activitat no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import corresponent.
3. Els deutes per aquests preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 6. Gestió.
1. El pagament del Preu Públic suposa l’acceptació íntegra de les normes que regeixen el respectiu servei o activitat.
2. L’usuari podrà requerir l’expedició d’una factura o justificant del preu públic abonat.
DISPOSICIÓNS FINALS
Primera. En allò no previst en la present Ordenança, s’estarà a allò establit en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la resta de normes
legals concordants i complementàries.
Les modificacions introduïdes per una norma de rang legal que afecten a qualsevol element d’estos preus públics seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’esta Ordenança.
Segona. La present Ordenança entrarà en vigor i serà d’aplicació el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València fins a la seua modificació o derogació expresses.
Contra el present Acord, conforme a l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’este
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Quatretonda, a 15 de març de 2016.—L’alcalde-president, Enrique Benavent Oltra.
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