
  

  

  
P1 - ACORD REGULADOR DELS PREUS PÚBLICS 

 
1. Principis Generals  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de 
conformitat amb el que disposa l’article 127 en relació amb els articles 41 a 47 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, són d'aplicació els preus públics previstos en 
d'aquest acord.  
 
2. Concepte  
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan 
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local 
sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 
20.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
3. Obligats al pagament  
Estaran obligats al pagament dels preus públics que s’estableixen en aquest acord, 
aquells que resultin beneficiats dels serveis o activitats prestades per aquest Ajuntament 
o per la utilització dels edificis d’ús públic, que es recullen en els apartats i Annex 
següents. 
 
4. Establiment i fixació del preu públic 
L’establiment i la modificació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 
47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
El Ple de la Corporació en sessió de data 27/10/2022 va acordar la delegació de 
competència d’aprovació i modificació de preus públics, del Ple en la Junta de Govern 
Local. 
 
5. Quantia  
L’import del preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat, de 
l’activitat realitzada o de la utilització dels edificis d’ús públic. 
 
Quan hi hagin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament podrà fixar el preu públic per sota del cost del servei prestat, de l’activitat o 
de la utilització realitzada. En aquests casos als pressupostos municipals hauran de 
consignar-se les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. 
 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’apartat anterior, inclosa la 
manca de capacitat econòmica de l’obligat, a banda de les derivades les de 
conveniències del servei. En casos justificats es pot arribar a la gratuïtat de la prestació 
del servei. 
 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'haurà de repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula. 
 
El preu públic a satisfer serà el fixat a les tarifes incloses a l’Annex, per cadascun dels 



conceptes que s’hi especifiquen. 
 
6. Normes de gestió  
Les persones físiques o jurídiques interessades en què se’ls presti qualsevol servei dels 
regulats per aquesta ordenança presentaran sol·licitud detallada del contingut i extensió 
del servei desitjat. 
Les quantitats exigibles i irreductibles d’acord amb les tarifes establertes en aquest 

acord es liquidaran per cada prestació de servei, utilització o realització de cada activitat 

de competència municipal. 

 

El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats que no s’hagin 

autoritzat prèviament o que ultrapassin els límits de l'autorització, no comporten la 

legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la 

suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres 

mesures que correspongui.  

 

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 

deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu 

públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses 

corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.  

 

Si els danys són irreparables, s’haurà d’indemnitzar al municipi amb una quantitat igual 

al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.  

 

L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions ni els 

reintegraments a què es refereix aquest apartat. 

 

L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 

consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i 

pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.  

 

En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 

comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 

partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex adients. 

 

L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que 

ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan 

obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades 

sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no facin efectives les quotes 

vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats. 

 
7. Obligació de pagament  
L'obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança neix amb 
l'inici de la prestació del servei, la realització de l'activitat o la utilització dels espais 
d’edificis d’ús públic. 
 
D’acord amb l’art. 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 



  

  

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament podrà exigir el preu públic 
en règim d’autoliquidació, al sol·licitar el servei o activitat. 
 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o activitat no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.  
 
8. Legislació aplicable 
En tot allò no previst a la present Ordenança serà d’aplicació el que disposa 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, la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària i la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i preus públics. 
 
Disposició final 
Aquest acord ha estat aprovat per la JGL en sessió de data 29 de desembre de 2022 i 
el text íntegre de l’acord ha estat publicat amb CVE 2023-00021, en el BOPT de data 10 
de gener de 2022. 
 
La seva vigència serà a partir del mateix dia de publicació al BOPT i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
 
 
  



ANNEX 
 
 

P1. Activitats lúdiques infantils i juvenils     

Concepte Quantia     

Mou-te 21,00 €     

        

Espavil - Casal d'estiu       

Opció matí o tarda:       

Opció A), una quinzena 70,00 €     

Opció B), dues quinzenes 95,00 €     

Opció C), tres quinzenes 120,00 €     

Servei d'hora matinera, matí de 8 a 9h o tarda de 15 a 16h,  
suplement per quinzena 25,00 €     

Opció matí i tarda:       

Opció 1) una quinzena (primera o segona de l'activitat) 95,00 €     

Opció 2), dues quinzenes 170,00 €     

        

Espavil - Colònies       

Colònies estada 6 dies/5 nits 175,00 €     

Es podran beneficiar d'un 10% de descompte de l'import d'inscripció en 
els casos següents:      
Germans. A partir del segon germà que participi de l'activitat       

Famílies monoparentals       

Els diferents conceptes que donin dret a descompte no seran 
acumulables     

Realitzada la inscripció, només es procedirà a la devolució de l'impost en 
casos d'impossibilitat d'assistència a l'activitat per raons mèdiques o 
causa major degudament justificades     



  

  

Bonificacions per escassa capacitat econòmica:                                                                      
1. Es podrà aplicar una bonificació del preu públic de l’activitat de 
l’Espavil. La concessió d’aquesta bonificació quedarà limitada en funció 
de la capacitat econòmica dels subjectes passius. Només tindran dret a 
la bonificació els obligats al pagament que acreditin que el conjunt dels 
ingressos anuals dels components de la unitat familiar no superi la 
quantitat assenyalada a l’apartat 2 d’aquest article, que pren com a 
referència la darrera publicació de l’IRSC. Als efectes d’aquesta 
bonificació s’entendrà per unitat familiar a totes les persones que figuren 
empadronades amb el subjecte passiu. 
2. El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció de la 
mitjana del còmput dels ingressos anuals de tots els components de la 
unitat familiar de la forma següent: Si la mitjana no supera 0,5 cops 
l’IRSC: 30%.  
3. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que 
l’obligat al pagament estigui al corrent de les seves obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament de la Sénia i que els membres de la unitat familiar 
estiguin empadronats a la Sénia.  
4. Caldrà presentar la sol·licitud de l’1 al 30 de setembre, al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania (PAC) de l’Ajuntament, aportant la declaració 
de renda de tots els membres de la unitat familiar així com altra 
documentació que li sigui requerida per a demostrar la veracitat de la 
situació econòmica i social que li dona dret a bonificació. 
5. Els serveis bàsics d’atenció social podran proposar en casos que per 
motius socials així es valori, l’exempció del preu públic corresponent a 
l’activitat de l’Espavil.      

        

P2. Publicacions municipals     

Concepte Quantia     

Lo Senienc - Subscripció i venda. MÉS IVA (4%)       

Exemplar mensual 1,92 €     

Subscripció anual local 20,38 €     

Subscripció anual remesa per correu Espanya 25,96 €     

Subscripció anual remesa per correu fora d'Espanya 31,73 €     

        

        

Lo Senienc - Publicitat. Impressió a color. MÉS IVA (21%)       

Esqueles 84x60mm 30,00 €     

1/4 pàgina 86x124mm 50,00 €     

1/2 pàgina 175x124mm 90,00 €     

1 pàgina 200x280mm 180,00 €     

Contraportada  240,00 €     

Contraportada interior 198,00 €     

Portada interior 198,00 €     

Descomptes per contracte:       

3 mesos 5%     

6 mesos 15%     



12 mesos 25%     

        

Programa de Festes-Publicitat. MÉS IVA (21%)       

Contraportada color exterior 607,44 €     

Contraportada color interior 306,61 €     

Pàgina color junt a fotos pubilles, pregoner/a o programació 185,95 €     

Pàgina color 157,85 €     

Pàgina blanc i negre 95,04 €     

1/2 Pàgina color 107,44 €     

1/2 Pàgina blanc i negre 65,29 €     

1/4 Pàgina color 65,29 €     

1/4 Pàgina blanc i negre 34,71 €     

Les pàgines d'ubicació especial seran assignades per ordre 
de sol·licitud       

En cas que l'Ajuntament decideixi treure a concurs la confecció, gestió i 
cobrament de la publicitat de les publicacions municipals, s'imposarà 
com a condició a les empreses interessades que aquests siguin els 
preus màxims que cobraran     

        

P3. Festes Majors      

Concepte Quantia     

Bandera oficial de la Sénia  5,00 €     

Instal·lació de cadafals 60,00 €     

Taules del ball amb 6 cadires       

1a fila  50,00 €     

2a fila  35,00 €     

3a fila  30,00 €     

4a fila i altres 25,00 €     

Taula per a una sola nit 10,00 €     

Dinar de la Gent Gran       

Majors de 80 anys +1 acompanyant Gratuït     

Resta d'acompanyants, per persona 12,00 €     

        

P4. Festes Populars      

Concepte Quantia     

Dinar del recapte, per persona 7,00 €     

        

P5. Fira Gastronòmica i altres      

Concepte Quantia     

Per metre linial d'ocupació per a tota la durada de la fira 10,00 €     

Estan exempts del pagament de preu públic els expositors o parades de 
fira destinats a la venda i promoció d'articles autòctons i tradicionals del 
municipi     

        



  

  

P6. Visites guiades a museus i altres espais de la Sénia      

Concepte Quantia     

Camp d'Aviació i CAHS, preu per persona       

Visita guiada 5,00 €     

Visita guiada  + segona visita complementària en un altre 
espai d'interès del territori a escollir entre diverses propostes  10,00 €   

  

Visita guiada col·legis i instituts 3,00 €     

Visita guiada persones i entitats locals 3,00 €     

Visita guiada grups organitzats (agències de viatge, 
imserso, entitats no locals, etc… 3,00 €   

  

Visita guiada menors d'11 anys Gratuït     

Resta d'espais de la Sénia, preu per persona       

Visita guiada 3,00 €     

Visita guiada col·legis i instituts 2,00 €     

Visita guiada persones i entitats locals 2,00 €     

Visita guiada grups organitzats (agències de viatge, 
imserso, entitats no locals, etc… 2,00 €   

  

Visita guiada menors de 6 anys Gratuït     

Visites guiades fora dels horaris establerts amb grups 
inferiors a 15 persones. Aquest preu no eximeix del 
pagament del preu públic per persona 

50,00 € 

  

  

        

        

P7. Autocaravanes      

Concepte Quantia     

Per dia d'estada d'autocaravanes al lloc habilitat 2,00 €     

        

P8. Biblioteca, serveis addicionals      

Concepte Quantia     

Per pèrdua o deteriorament de llibres i/o material 
audiovisual 

El preu de 
compra 
que figuri 
al catàleg 
col·lectiu     

Quan no consti el preu s'aplicarà el següent:       

Llibres 15,00 €     

CD i DVD 10,00 €     

Revistes 5,00 €     

Renovació del carnet de Biblioteca, per mal ús o pèrdua 2,00 €     

Servei de fotocòpies, preu per pàgina:       

DIN A 4 blanc i negre 0,05 €     

DIN A 4 color 0,10 €     

DIN A 3 blanc i negre 0,10 €     



DIN A 3 color 0,20 €     

        

P9. Fotocopiadora, servei per a entitats inscrites a l'Ajuntament       

Concepte Quantia     

Fins a 100 fotocòpies Gratuït     

Més de 100 fotocòpies:       

DIN A 4 blanc i negre 0,05 €     

DIN A 4 color 0,10 €     

DIN A 3 blanc i negre 0,10 €     

DIN A 3 color 0,20 €     

        

P10. Participació en proves selectives municipals       

Concepte Quantia     

Sol·licitud de participació en processos selectius de la 
corporació per accedir a la funció pública o a places de 
règim laboral amb contracte indefinit 

20,00 € 

    

        

P11. Utilització de material municipal  (preus per unitat)     

Concepte Quantia     

Cessió de taules 1,00 €     

Cessió de cadires 0,20 €     

Cessió de carpes 10,00 €     

Pèrdua o deteriorament de taules  60,00 €     

Pèrdua o deteriorament de cadires 15,00 €     

Pèrdua o deteriorament de carpes 75,00 €     

Estaran exempts del pagament del preu públic de cessió i fiança les 
associacions/entitats locals sense ànim de lucre.     

        

P12. Complex esportiu municipal       

Concepte Quantia   

Abonaments 
Quota 
mensual Matrícula   

Jove (de 3 a 24 anys) 30,00 € 30,00 €   

Adult (de 25 a 59 anys) 40,00 € 30,00 €   

Majors de 59 anys 30,00 € 30,00 €   

Familiar (parella + 2 fills fins 17 anys) (apartir del 3r +10€) 70,00 € 30,00 €   

Discapacitat/Aturat  30,00 € 30,00 €   

Cap de setmana (divendres a partir 15:00h fins diumenge) 20,00 € 30,00 €   

Gimnàs 30,00 € 30,00 €   

Gimnàs Plus 30,00 € 30,00 €   

Quota manteniment individual 15,00 €     

Quota manteniment familiar 30,00 €     



  

  

        

Preus lloguer carril. Preu/hora       

Lloguer carril 25,00 €     

        

Entrenaments personals. Preu/hora       

Entrenaments personals individuals 15,00 €     

Entrenaments personals parella 20,00 €     

Entrenaments personals triple 24,00 €     

Entrenaments personals quàdruple 28,00 €     

        

Preus entrades puntuals        

General - de 25 a 59 anys 5,00 €     

Reduïda -  de 3 a 24 anys i majors de 59 anys 4,00 €     

Entrades piscina vinculades a activitats socioeducatives 
programades dins del currículum escolar dels ens educatius 
o per entitats locals 1,00 €     

        

Preus bonos 10       

Bono 10 general. Caduca als 4 mesos 42,00 €     

Bono 10 reduït. Caduca als 4 mesos.  35,00 €     

        

Preus escola de natació, club i embarassades Abonat AMPA  Resta 

1 dia setmana escola de natació  18,00 € 20,00 € 22,00 € 

2 dies setmana escola, club i embarassades 35,00 € 38,00 € 38,00 € 

3 dies setmana escola i club 42,00 € 45,00 € 45,00 € 

4 dies setmana escola i club 48,00 € 50,00 € 50,00 € 

Cursets natació intensius estiu (preu per setmana) 20,00 €/setmana 

        

Activitats extraescolars Abonat AMPA  Resta 

1 dia setmana psicomotricitat 18,00 € 20,00 € 22,00 € 

2 dies setmana psicomotricitat 35,00 € 38,00 € 38,00 € 

1 dia setmana psicomotricitat i curset de natació 35,00 € 38,00 € 38,00 € 

2 dies setmana psicomotricitat i curset de natació 48,00 €  50,00 € 50,00 € 

L'activitat de psicomotricitat és gratuïta per als usuaris d'abonament familiar 

        

Preus entrades estiu - Exclusiu piscina       

Jove (de 3 a 24 anys) 2,00 €     

Adult (de 25 a 59 anys) 2,50 €     

Majors de 59 anys 2,00 €     

Promocions temporada estiu - Abonaments 3 mesos       

General - de 25 a 59 anys 90,00 €     

Reduït - de 3 a 24 anys i majors de 59 anys 75,00 €     



Promocions temporada estiu - Abonament mensual - exclusiu piscina     

General - de 25 a 59 anys 40,00 €     

Reduït - de 3 a 24 anys i majors de 59 anys 30,00 €     

        

Activitats dirigines Virtuals        

Activitats dirigides virtuals. Quantia mensual 30,00 €     

Activitats dirigides virtuals. Primer mes, inscripció a partir del 
dia 20 (inclòs)  15,00 €     

Lloguer material - Joc Body Pump. Quantia mensual 10,00 €     

En el moment de retornar el material llogat per a l'activitat 
de Boty Pump, es comprovarà que estigui en les mateixes 
condicions d'ús que quan es va entregar. En cas que estigui 
en mal estat es cobrarà la següent Quantia    70,00 €     

Els nous usuaris que s'inscriguin a les activitats dirigides virtuals no estan 
subjectes a l'import de matrícula     

Els usuaris hauran de comunicar les baixes abans del dia 25 del mes 
anterior. En cas contrari es cobrarà la Quantia íntegra     

Els usuaris que s'inscriguin a partir del dia 15 de cada mes solament 
se'ls cobrarà el 50% de l'abonament i/o cursets de natació. No es 
retornarà el 50% de la quota en cas de baixa.     

L'import mensual cobrat no es retornarà. Només es compensarà pel mes 
següent en que l'usuàri pugui fer ús del servei, en cas de motius  mèdics 
justificats.      

L'Ajuntament es reserva la possibilitat d'eximir del preu de matrícula o del 
pagament dels abonaments establerts en els preus públics durant els 
dies concrets de campanyes promocionals, amb un màxim de tres 
campanyes a l'any.     

        

Preus campus del Complex Esportiu     

Preu per dia de campus 8,00 €   
El preu a abonar per les persones interessades serà l’import 
corresponents al total de dies del campus que s’organitza 
des del Complex Esportiu, sense tenir en compte els dies 
d’assistència.       

       

Preus publicitat       

Cartell publicitari per 1 any 150,00 €     

Cartells de paper corrugat amb estructura interna ondulada o similar, que 
aguanti les condicions de la sala de piscina, on estaran ubicats. 2 tipus 
de dimensions: 117 cm d’ample x 93 cm d’alçada o 120 cm d’ample x 
82 d’alçada.      

Els cartells els facilitarà l’empresa, seran de la seua propietat, i el 
Complex s’encarregarà de la seua col·locació. Si no es renova el 
patrocini, l’empresa pot demanar el retorn de la cartellera.     



  

  

Els 150€ anuals s’hauran de pagar dintre del primer mes de l’any. En cas 
contrari, s’entendrà que no es vol renovar i la direcció del Complex podrà 
retirar el cartell.     

En cas que alguna empresa vulga incloure la seua publicitat fora del 
primer mes, l’import a satisfer es calcularà de manera proporcional al 
temps que resta per acabar l’any.     

        

Lloguer taquilles       

Preu anual 60,00 €     

Preu mensual 10,00 €     

        

Venda de material       

Tovallola CESPORT 5,00 €     

Targeta control accés (reposició) 5,00 €     

Gorros de Lycra 5,00 €     

Gorros de Silicona 7,00 €     

Ulleres infantils 10,00 €     

Ulleres adult  12,00 €     

Xancles d'un sol ús 2,00 €     

        

Servei de bar       

Aigua 1'5l. 1,00 €     

Refresc 33cl. 1,50 €     

Cafè 1,00 €     

        

P13. Tallers d'igualtat o altres activitats      

Concepte Quantia     

Inscripció tallers 10,00 €     

        

        

Tots els preus inclosos en el present Acord estaran regulats d'acord amb 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA)     

        
QUART. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement. 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [http://lasenia.eadministracio.cat]. 
 

CINQUÈ. Si es vol impugnar el present Acord, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 

a comptar de la seva publicació. 


