
 
EDICTE 

En compliment del que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es 

fa públic l’Acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2012, que a continuació 

es copia: 

“Vist l’expedient tramitat a l'efecte amb l'informe favorable d’Intervenció, i d’acord 

amb el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, la Junta de Govern 

Local, per unanimitat, acorda: 

 
PRIMER. Aprovar la modificació de les tarifes de preus públics per la prestació del 
serveis d'activitats esportives següents, les quals queden fixades en la quantia que a 

continuació s’indica: 

 
a) TARIFA GENERAL    

 
1. SOCIS DEL SERVEI MUNICIPAL 
D'ESPORTS (SME)   

QUOTA 
 

PERIODICITAT 
 

    

Soci familiar  217,00 € Anual 

Soci individual  136,00 € Anual 

Soci sènior major de 65 anys  60,00 € Anual 

Soci jove (de 18 a 30 anys)  100,00 € Anual 

Soci júnior (de 14 a 17 anys)  50,00 € Anual 

    

2. ACTIVITATS DE CONDICIONAMENT 
FÍSIC (FITNESS)   QUOTA PERIODICITAT 

    

1 sessió setmanal  25,00 € Trimestral 

2 sessions setmanals  47,30 € Trimestral 

3 sessions setmanals  51,00 € Trimestral 

    

1 sessió setmanal  10,00 € Mensual 

2 sessions setmanals  15,00 € Mensual 

3 sessions setmanals  18,00 € Mensual 

    

S’inclouen en aquest epígraf les activitats següents: aiguafit, aeròbic, aigua-ritme, TEC, 

aiguagym, circuitgym, ritmefit, cal·listècnics, aiguaclicle, kangoo i GAC 

    

3. ACTIVITATS DE SALUT  QUOTA PERIODICITAT 

    

1 sessió setmanal  26,00 € Trimestral 

2 sessions setmanals  47,30 € Trimestral 

3 sessions setmanals  49,00 € Trimestral 



    

1 sessió setmanal  12,00 € Mensual 

2 sessions setmanals  24,00 € Mensual 

3 sessions setmanals  28,00 € Mensual 

    

10 sessions contínues a l’estiu  30,00 €  

    

S’inclouen en aquest epígraf les activitats següents: condicionament físic d'adults, pilates, 

ioga, aigua-salus, natació d'adults i natació de prepart i post part. 

    

4. ACTIVITATS PER A GENT MAJOR (majors de 65 anys) QUOTA PERIODICITAT 

    

1 sessió setmanal  6,00 € Trimestral 

2 sessions setmanals  12,00 € Trimestral 

3 sessions setmanals  16,00 € Trimestral 

    

1 sessió setmanal  3,00 € Mensual 

2 sessions setmanals  6,00 € Mensual 

3 sessions setmanals  8,00 € Mensual 

    

Senderisme per participant i eixida   10, 00 €  

    

S’inclouen en aquest epígraf les activitats següents: esport 3, activitats aquàtiques gent 

gran, ritme 3, ioga 3, tai 3 i aiguacicle 3 

    

5. ACTIVITATS PER A XIQUETS I JOVES QUOTA PERIODICITAT 

    

1 sessió setmanal  26,00 € Trimestral 

2 sessions setmanals  36,00 € Trimestral 

3 sessions setmanals  49,00 € Trimestral 

    

1 sessió setmanal  12,00 € Mensual 

2 sessions setmanals  20,00 € Mensual 

3 sessions setmanals  25,00 € Mensual 

    

S’inclouen en aquest epígraf les activitats següents: natació terapèutica, aiguafit joves i 

circuitgym 

    

6. ACTIVITATS D'AERÒBIC PER A JOVES  QUOTA PERIODICITAT 
    

2 sessions setmanals  22,00 € Trimestral 

    



7. ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER A BEBÉS QUOTA PERIODICITAT 
    

1 sessió setmanal   44,00 € Trimestral 

2 sessions setmanals  37,00 € Mensual 

    

8. ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓ QUOTA PERIODICITAT 

    

1 sessió setmanal   28,60 € Trimestral 

2 sessions setmanals  44,00 € Trimestral 

3 sessions setmanals  52,00 € Trimestral 

    

10 sessions contínues a l’estiu   24,00 €  

5 sessions a l’estiu  12,00 €  

    

9. LLIGUES I COMPETICIONS LOCALS ORGANITZADES 
PEL SME QUOTA PERIODICITAT 
    

Per cada participant inscrit  13,00 € Anual 

    

10. PREPARACIÓ DE PROVES FÍSIQUES QUOTA PERIODICITAT 
    

Per cada participant inscrit  50,00 € Trimestral 

    

11. ACTIVITATS A LA NATURA QUOTA  
    

Per participant i dia  12,00 €  

    

S’inclouen en aquest epígraf les activitats següents: senderisme, orientació, marxa nòrdica 

i MTB 

    

12. ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU (10 dies d'activitats) 
QUOTA 

 

    

Grup d’iniciació, per participant   20,00 €  

Grup de descobriment, per participant 20,00 €  

Grup d’aventura, per participant  75,00 €  

 
En els epígrafs 2, 3, 4, 5 i 11 es preveu la possibilitat de noves inclusions, pendents de 

decisió o conveniència, les quals quedaran afectades a un dels grups depenent del tipus 

d’activitat (condiconament físic, salut i natura) o dels destinataris (gent major, xiquets i 

joves). 

 

 

a) TARIFES REDUÏDES 
 



En compliment de l’article 5.3 de l’Ordenança general reguladora dels preus públics de 

Vila-real, a les persones en què concórreguen les circumstàncies o situacions jurídiques 

següents els són aplicables les tarifes reduïdes que a continuació s’indiquen, sempre que 

n'acrediten el dret abans de formalitzar la inscripció. 

 

1) Titulars del carnet jove en vigor 75% DE LA TARIFA GENERAL 

2) Persones amb dret a percebre una pensió 

de viudetat, orfandat o no contributiva 

75% DE LA TARIFA GENERAL 

3) Quan el beneficiari de l’activitat, o si és 

el cas, el seu representant legal, es troben 

en situació de desocupació amb una durada 

superior a dos anys. 

75% DE LA TARIFA GENERAL 

4) Persones amb minusvalidesa en grau 

igual o superior al 33%. 

 

75% DE LA TARIFA GENERAL 

5) Víctimes de violència gènere 0% DE LA TARIFA GENERAL 

6) Persones incloses en un programa 

d’ajuda, rehabilitació o reinserció social, a 

proposta dels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Vila-real 

0% DE LA TARIFA GENERAL 

7) Membre de família nombrosa 75% DE LA TARIFA GENERAL 

 

 

A la sol·licitud d’inscripció s'ha d'adjuntar la documentació següent en funció de la 

circumstància o situació que dóna dret a l’aplicació d’una tarifa reduïda: 

 

B.1) Fotocòpia compulsada del carnet jove vigent en la data d'inici de l’activitat.  

 

B.2) Fotocòpia compulsada del document de reconeixement del dret a la pensió expedit 

per l’òrgan competent del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

B.3) Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu de la situació de desocupació amb 

una durada superior a dos anys vigent en la data de formalització de la inscripció 

expedit pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF). 

 

B.4) Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de minusvalidesa expedit 

pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar 

Social o del certificat de reconeixement d’incapacitat permanent total o absoluta expedit 

per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

B.5) Informe del funcionari/ària municipal responsable de l’atenció a les víctimes de 

violència de gènere, en el qual es justifique que la realització de l’activitat constitueix 

una mesura terapèutica necessària i es propose com a tal. 

 

B.6) Informe del funcionari/ària responsable de Serveis Socials en què es justifique que 

la realització de l’activitat constitueix una mesura terapèutica necessària en el programa 

d’ajuda, rehabilitació o reinserció i se'n propose, atenent a la situació econòmica de la 



persona beneficiària del programa, la inscripció en l'activitat amb aplicació de la tarifa 

reduïda establida a l'efecte. 

 

B.7) Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent a la data d’inici de 

l’activitat. 

 

En el supòsit de tarifes de meritació periòdica la documentació indicada ha de ser 

aportada amb caràcter previ a l’inici de cadascun dels períodes d’activitat, llevat que de 

la documentació aportada en períodes anteriors es desprenga que subsisteix la 

circumstància que dóna dret a l’aplicació de la tarifa reduïda. 

 

En el cas que concórreguen en la mateixa persona més d’una de les circumstàncies o 

situacions anteriorment descrites, les reduccions no són acumulables. 

 

SEGON. La recaptació de les tarifes establides en concepte de preu públic per la 
prestació dels serveis d’activitats esportives objecte d'aquest acord s’ha d'efectuar en 

règim d’autoliquidació simultània a la formalització de l’alta en l'activitat corresponent. 

 

En aquelles activitats esportives en què la tarifa es merita amb caràcter periòdic, el preu 

públic pot exigir-se mitjançant un càrrec en el compte designat a l'efecte per la persona 

obligada al pagament, una vegada formalitzada la sol·licitud de prestació corresponent 

que habilita la inclusió en el cens de persones obligades al pagament. 

 

En allò no previst en aquest acord cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de 

preus públics de Vila-real. 

 

TERCER. A partir de l’entrada en vigor d'aquest acord únicament són exigibles els 
preus públics per prestació de serveis d’activitats esportives que s'hi regulen. 

 

QUART. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, el qual entrarà en 
vigor l’endemà de la publicació, amb les excepcions següents: 

 

a) L’epígraf relatiu a les tarifes del socis del SME entrarà en vigor l’endemà de la 

publicació de l’acord definitiu de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13/2012, 

reguladora de la taxa per prestació de serveis i l'ús de les instal·lacions municipals 

esportives, aprovat inicialment pel Ple de la corporació en la sessió de data 25 de juny 

de 2012, el qual exclou del seu fet imposable la prestació de serveis i l'ús 

d’instal·lacions que corresponen a les tarifes de socis del SME. 

 

b) La remissió normativa al que disposa l’Ordenança general de preus públics de Vila-

real continguda en l’últim paràgraf de la disposició segona d'aquest acord, pel que fa als 

preus públics regulats en l’Ordenança 26/2003 reguladora del preu públic per prestació 

del servei d’activitats esportives, entrarà en vigor en el moment de la derogació efectiva 

d'aquesta. 

 

SISÉ. Contra aquest acord es pot interposar el recurs de reposició previst en l’article 14 
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 



decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en termini d’un mes comptador a partir de 

l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 

Vila-real, 10 de juliol de 2012 

L’ alcalde, 

 


