TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A CURSOS, ACTIVITATS I
PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS.

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la prestació dels serveis relatius a cursos, activitats i programes esportius municipals de
l'Ajuntament de Bellreguard, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius als cursos i activitats
esportives organitzats per l'Ajuntament de Bellreguard, es desenvolupen en recintes esportius
o en altres recintes municipals.
No estan subjectes a la taxa els participants en competicions esportives organitzades per
l’Ajuntament o que aquest promocione directament.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·liciten la prestació del servei siguen ells o els seus associats o representants, i per la
participació en els programes esportius.

Article 4t.- Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb
l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents per a cada un dels
diferents serveis o activitats.

ESPORT I SALUT GENT GRAN - MAJORS DE 64 ANYS, PENSIONISTES I JUBILATS
CONCEPTE

€/TRIM

Gimnàstica de manteniment GENT GRAN

60,00 €

Balls de saló Gent Gran

75,00 €

ESPORT I SALUT - MAJORS DE 15 ANYS
CONCEPTE

€/TRIM

Gimnàstica de manteniment

60,00 €

Balls de saló. 1 Hora i 30 minuts per setmana

75,00 €

Mètode Pilates

60,00 €

Ioga

60,00 €

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS - MAJORS DE 18 ANYS
CONCEPTE

€/TRIM

Escola de tennis 2 hores setmanals

120,00 €

Escola de tennis 3 hores setmanals

180,00 €

Escola de Padel 1 h i 30 minuts setmanals. (Grup de 4 màxim)

135,00 €

Escola de Padel 2 hores setmanals. (Grup de 4 màxim)

180,00 €

Escola de Padel 2 hores setmanals.(Grup de 3)

240,00 €

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS -- JOVES ENTRE 6-18 ANYS
CONCEPTE

€/TRIM

Escola de tennis 1,5 hores setmanals

82,50 €

Escola de tennis 2 hores setmanals

105,00 €

Escola de padel 1 hora i 30 minuts setmanals (Grup 6)

87,00 €

Escola de padel 2 hores setmanals (Grup 6)

111,00 €

Escola de basquet de 6 a 13 anys. (2 hores setmanals)

75,00 €

CURSOS DE NATACIÓ
CONCEPTE

€/MES

Cursos de natació majors de 3 anys. (Juliol) (5 sessions setmanals)

40,00 €

Cursos de natació majors de 3 anys. (Agost) (5 sessions setmanals) 40,00 €
Cursos de natació majors de 3 anys (Juliol/Agost) (5 sessions 76,00 €
setmanals)
Cursos de natació gent gran. (Juliol) (5 sessions setmanals)

40,00 €

Cursos de natació gent gran. (Agost) (5 sessions setmanals)

40,00 €

Cursos de natació majors gent gran (Juliol/Agost) (5 sessions 76,00 €
setmanals)
Cursos de aquagym. (3 sessions setmanals) (Juliol)

41,00 €

Cursos de aquagym. (3 sessions setmanals) (Agost)

41,00 €

Cursos de aquagym. (3 sessions setmanals) (Juliol/Agost)

78,00 €

Cursos de natació prepart i postpart. (2 sessions setmanals) 35,00 €
(Juliol)
Cursos de natació prepart i postpart. (2 sessions setmanals) 35,00 €
(Agost)
Cursos de natació prepart i postpart. (2 sessions setmanals) 66,00 €
(Juliol/Agost)

Article 6è . Bonificacions, Reduccions i devolucions
a) S'aplicarà una bonificació del 20% sobre la quota tributària als subjectes passius que tinguen
la condició de jubilat, pensionista o minusvàlid.
b) S'aplicarà una bonificació del 10% sobre la quota tributària, en els següents casos:
- Quan tots els membres de la unitat familiar participen en el mateix curs o activitat esportiva.
- Quan dos membres d'una mateixa unitat familiar participen en el mateix curs o activitat
esportiva.
- Cas de ser membre de família nombrosa.
- Els titulars de carnet jove local per a totes les activitats esportives.

c) En cap cas es podrà aplicar a una mateixa taxa unitària d’aquesta Ordenança més d’una
bonificació o reducció d’aquelles que es contemplen en aquest article.
d) Cas que l’Ajuntament no preste el servei per causes no imputables a l’obligat al pagament,
com poden ser les obres o reparacions u altres anàlogues, procedirà la devolució de l’import
corresponent de forma proporcional, en tot cas, no procedirà la devolució en els supòsits de
força major i els relacionats amb la seguretat i protecció Civil.
e) S'haurà de presentar la corresponent sol·licitud per a gaudir d'aquestes bonificacions,
justificant-hi reunir els requisits per a ser aplicades, petició la qual haurà de presentar-se abans
de l'inici del curs o activitat esportiva corresponent.
f) Una vegada formalitzada la matriculació a qualsevol dels curs no s'hi practicarà la devolució
de l'import satisfet per causes no imputables a l'Ajuntament i sols excepcionalment es
practicarà la devolució en casos de força major, sempre i quan estiga degudament justificada.

Article 7è. Meritació, declaració i ingrés
La taxa es meritarà quan es presente la sol·licitud del servei i s’inicie la prestació del servei o la
realització d’activitats especificats en els articles anteriors.

Article 8è. Normes de Gestió
El cobrament es farà d'acord amb el que establesca l'Ajuntament de Bellreguard.

Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el
Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de règim
sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.

Disposició derogatòria
Queda derogada l'ordenança reguladora de la taxa per espectacles públics, activitats d'esplai i
ensenyaments especials en instal·lacions municipals.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la
Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació definitiva,
restant en vigor fins la seua modificació o derogació expressa

