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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE PISCINES, 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS 2019 

 
 

Article 1.- NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT 

En us de les facultats concedides per els articles 133.2 y 142 de la Constitució i per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 

conformitat amb allò disposat als articles 15 i 19 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, 

aquest Ajuntament estableix la "TAXA PER UTILITZACIÓ DE PISCINES, 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS” , que es regirà per la 

present ordenança fiscal, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 20 i 

següents d'aquest Reial decret legislatiu. 

Article 2.- FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable la utilització de les instal·lacions esportives municipals i la 

prestació dels serveis promoguts per l'Ajuntament de l´Alqueria de la Comtessa en les 

referides instal·lacions esportives. 

 
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones naturals o 

jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei General 

Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment les instal·lacions o 

sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per la prestació dels diferents serveis o 

activitats de l'Ajuntament de l´Alqueria de la Comtessa en les seues instal·lacions 

esportives i piscines. 

 
Article 4.- MERITACIÓ. 

Les taxes es reportaran quan s’iniciï la prestació del servei o la utilització de les 

instal·lacions que es determinen en les tarifes, mitjançant la sol·licitud de prestació o 

d'accés a les instal·lacions. 

 
Article 5.- QUOTES I TARIFES. 

1. La quota que corresponga abonar per la utilització o prestació de cadascun dels 
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serveis als quals es refereix aquesta Ordenança es determinarà segons quantitat fixa o 

en funció dels elements o factors que s'indiquen en els epígrafs següents: 

 
- Piscina Municipal: 

 

 Entrada 

diària 

Bono 5 

entrades 

Bono 10 

entrades 

xiquets (menors de 14 anys) 3 12 24 

adults 3,5 15 30 

 
- Us d’instal·lacions esportives 

- Us d’ 1 servei: 3,5 euros 

- Us de 2 o més serveis: 4,5 euros 

 
 

-  Abonament anual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a les persones que acrediten ser veí resident del municipi mitjançant els requisits que s'assenyalen 
a continuació, s'aplicarà una bonificació, quedant les tarifes de la manera següent: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Requisits per a acreditar la condició de veí resident en el municipi: 

- Certificat d'empadronament amb una antiguitat d'almenys sis mesos 

- Últim rebut de l'I.B.I. de naturalesa urbana pagat en el Municipi de L´Alqueria de la 

Comtessa. 

 

xiquets (menors de 14 anys) 55 euros 

adults 70 euros 

famílies 100 euros 

jubilats (majors de 65 anys) 40 euros 

xiquets (menors de 14 anys 25 euros 

adults 35 euros 

famílies 50 euros 

jubilats (majors de 65 anys) 0 euros 
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*La tarifa familiar comprendrà els següents membres de la unitat familiar: Pare/mare/fills 

menors de 30 anys. 

 
L'accés a les instal·lacions donarà dret a la utilització de vestuari, dutxes i altres 

accessoris d'aquestes, sempre que aquestes instal·lacions gaudisquen dels serveis 

indicats. 

 
El consum elèctric objecte d'utilització de les instal·lacions esportives, si és el cas, serà: 

- 2 euros/ ½ hora 

- 4 euros/hora 

 
 

Si per causes de força major o avaria que impossibilite el seu funcionament, haguera de 

romandre tancada la piscina o alguna instal·lació esportiva municipal d’un a més dies, els 

titulars dels abonaments no podran reclamar la devolució de cap quantitat pels dies de 

tancament. 

- Camp de futbol: 
 

 Amb llum elèctrica Sense llum elèctrica 

Futbol 11 (fracció d'1 hora i ½ ) 85 euros 75 euros 

Futbol 7 (fracció de1 hora i ½) 58 euros 50 euros 

 
Utilització del Camp de *futbol per Penyes Locals 300 euros/temporada 

Utilització del Camp de *futbol per foranes 900 euros/temporada 

 
TARIFES PAVELLÓ MULTIUSOS I ESCOLAR PREU TAXA 

 

2 sessions setmanals de fins 10 alumnes 30 euros 

2 sessions setmanals de fins 13 alumnes 35 euros 

2 sessions setmanals de fins 16 alumnes 40 euros 

2 sessions setmanals de fins 20 alumnes 48 euros 

3 sessions setmanals de fins 10 alumnes 45 euros 

3 sessions setmanals de fins 13 alumnes 50 euros 

3 sessions setmanals de fins 16 alumnes 55 euros 

3 sessions setmanals de fins 20 alumnes 60 euros 
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* en el cas de tindre alguna activitat menys de 6 alumnes sempre que ja aquest 

començada la temporada s'avaluarà si per continuar donant el servei de l'activitat s'ajusta 

a un preu més reduït de la tarifa mínima del pavelló, per a això s'haurà de fer una reunió 

per a pactar el preu convenient. 

 
Els clubs esportius, associacions esportives, centres esportius, etc.. han de presentar 

una sol·licitud en el model oficial la qual serà resolta per l'òrgan competent, han d'aportar 

titulació per a exercir l'activitat i en el cas de tindre menors d'edat en les classes hauran 

d'aportar el certificat de delictes sexuals. 

La concessió per a la utilització del pavelló multiusos no comportarà la utilització d'altres 

instal·lacions annexes en aquest. 

- Assistents a Activitats prestades en les instal·lacions Poliesportives: 

Activitats realitzades 1 dia/setmana: 16 euros/mes 

Activitats realitzades 2 dies/setmana: 26 euros/mes 

Activitats realitzades 3 dies/setmana: 30 euros/mes 

Es consideren activitats organitzades les classes de Pilates, Qwan-ki-do, taekwondo, 

raspall, aeròbic, zumba, patinatge, ioga... i qualsevol altra activitat que s'exercisca o es 

puga desenvolupar en el complex poliesportiu. 

 
Article 6. NORMES DE GESTIÓ 

Tindran la consideració d'abonats de les instal·lacions els qui ho sol·liciten a l'Ajuntament 

en instància dirigida al Sr. Alcalde-President, acompanyant una fotografia (grandària 

carnet) per persona. 

La qualitat d'abonat serà atorgada per l'Alcaldia, una vegada comprovat que la sol·licitud 

reuneix totes les condicions exigides i que existeix contingent suficient per a la capacitat 

de les instal·lacions, estenent-se en aquest cas el corresponent carnet. 

 
El pagament de la quota d’abonat es realitzarà mitjançant ingrés en qualsevol oficina 

bancària col·laboradora de l'Ajuntament en el moment de l'expedició del carnet de soci. 

En els anys posteriors a l'expedició del carnet, el pagament de l'abonament es realitzarà 

en els períodes de cobrament que estipule l'ajuntament per rebut domiciliat al compte 

que s'aporte en la inscripció. 

Les baixes han de sol·licitar-se expressament i per escrit a l'ajuntament abans del dia 25 

del mes anterior a la data prevista del cobrament de l'abonament anual, amb lliurament 
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del carnet de soci, perquè en un altre cas, l'interessat haurà de satisfer la taxa 

corresponent tot i que no faça ús de les instal·lacions, llevat que la impossibilitat 

d'utilització de les instal·lacions pel subjecte passiu ho fora per causa imputable a 

l'Administració. 

 
En cas d'impagament de qualsevol de les Quotes, el Poliesportiu podrà denegar l'accés 

al Titular del Compte i al Beneficiari del Servei a les instal·lacions fins al moment en què 

aquest realitze el pagament íntegre de: les Quotes degudes i les despeses ocasionades 

a l'Ajuntament per la seua reclamació. 

 
Article 7. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES. 

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions s'estarà al que es 

disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i altra normativa que 

resulte d'aplicació. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor de conformitat amb la normativa legal, i 

començarà a aplicar-se a partir d'aqueix moment, romanent 

en vigor fins a la seua modificació o derogació. 

 
 

 
SEGON.- Sotmetre la dita Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, 

amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel 

termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran 

resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el 

mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d´Acord 

exprés pel Ple. 

 
TERCER.- L'Acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança 

fiscal reguladora de la taxa es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el 

Butlletí Oficial de la província, moment en el qual entrarà en vigor. Així mateix, el dit 

Acord d'aprovació definitiva es notificarà a aquells interessats que hagueren presentat 

al·legacions 


