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Article 1er. FONAMENT LEGAL
L'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article 106, apartat I de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat I, 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 d'acord amb el que preveu l'article 20 de la mateixa, establix la
taxa per piscines, installacions esportives, servicis culturals, servicis dirigits a la
joventut i altres servicis anàlegs, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al
que preveu esta ordenança.

Article 2n. FET IMPOSABLE
El Pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el
següent supòsit de prestació d'un servici públic de competència local: cases de
banys, dutxes, piscines, installacions esportives i altres servicis anàlegs, previst
en la lletra O), Ensenyances especials en establiments docents de les entitats
locals previst en la lletra V), Visites a museus, exposicions, biblioteques,
monuments històrics, parcs zoològics o altres centres o llocs anàlegs, previst en la
lletra W) de l'apartat 4 de l'article 20 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004, així
com aquelles activitats que relacionades amb la promoció, dinamització i foment
de la vida cultural i esportiva del municipi realitze l'Ajuntament dins de l'esfera de
les seues competències.

Article 3er. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei
General Tributària, que disfruten, que solliciten o resulten beneficiades o
afectades pel servici que presta l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en
l'article anterior.

Article 4t. RESPONSABLES
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen l'article 42 de la Llei General
Tributària.
2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de l'Esmentada Llei.

Article 5t. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
D'acord amb el que establix l'article 9é 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,
no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos en
les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.
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Article 6é. QUOTA TRIBUTÀRIA
6.1. ACTIVITATS ESPORTIVES
La quantitat a liquidar i exigir per este apartat de la taxa seran les següents:
A.1) Utilització ordinària de les installacions.
a) Camp de futbol: per partit (màxim 2 hores)
Usuaris
a.1.1 Terra sense illuminació

25,00 €

a.1.2 Terra amb illuminació

37,00 €

a.1.3 Herba artificial sense illuminació

35,00 €

a.1.4 Herba artificial amb illuminació

47,00 €

No Usuaris
a.2.1 Terra sense illuminació

37,00 €

a.2.2 Terra amb illuminació

61,00 €

a.2.3 Herba artificial sense illuminació

60,00 €

a.2.4 Herba artificial amb illuminació

70,00 €

b) Campo de fútbol-7: por partido (máximo 1 hora)
Usuaris
b.1.1 Terra sense illuminació

13,00 €

b.1.2 Terra amb illuminació

19,00 €

b.1.3 Herba artificial sense illuminació

20,00 €

b.1.4 Herba artificial amb illuminació

25,00 €

No usuaris
b.2.1 Terra sense illuminació

18,00 €

b.2.2 Terra amb illuminació

30,00 €

b.2.3 Herba artificial sense illuminació

35,00 €

b.2.4 Herba artificial amb illuminació

40,00 €

c) Pista polivalent (1 hora)
Usuaris
c.1.1 Sense illuminació

10,00 €

c.1.2 Amb illuminació

12,00 €

c.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

Gratuït

No usuaris
c.2.1 Sense illuminació

13,00 €

c.2.2 Amb illuminació

19,00 €

c.2.3 Menors de 16 anys sense carnet d’usuari

Gratuït

d) Frontons (1 hora)
Usuaris
d.1.1 Sense illuminació

3,20 €

d.1.2 Amb illuminació

5,00 €

d.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

Gratuït

No usuaris
d.2.1 Sense illuminació
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d.2.2 Amb illuminació
d.2.3 Menors de 16 anys sense carnet d’usuari

8,20 €
Gratuït

e) Tenis (1 hora)
Usuaris
e.1.1 Sense illuminació
e.1.2 Amb illuminació
e.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

3,20 €
5,00 €
Gratuït

No usuaris
e.2.1 Sense illuminació

5,20 €

e.2.2 Amb illuminació

8,20 €

e.2.3 Menors de 16 anys sense carnet d’usuari

Gratuït

f) Piscina
Usuaris
f.1.1 Menors de 6 anys
f.1.2 6 anys d'ara en avant
f.1.3 Pensionistes i jubilats amb carnet d'usuari

Gratuït
1,20 €
Gratuït

No usuaris
f.2.1 Menors de 6 anys
f.2.2 6 anys d'ara en avant
f.2.3 Pensionistes i jubilats sense carnet d'usuari

Gratuït
3,00 €
Gratuït

g) Pavelló esportiu cobert (1 hora)
Usuaris
g.1.1 Sense illuminació

24,00 €

g.1.2 Amb illuminació

32,00 €

No usuaris
g.2.1 Sense illuminació

28,00 €

g.2.2 Amb illuminació

36,00 €

h) Pistes de pàdel
Usuaris
h.1.1 Sense illuminació

10,0 €

h.1.2 Amb illuminació

12,00
€

No usuaris
h.2.1 Sense illuminació

12,00 €

h.2.2 Amb illuminació

14,00 €

i) Taquilla pavelló esportiu cobert
i.1.1 Compra cadenat

2,00 €

j) Taquilla camp de futbol
j.1.1 Pèrdua clau
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A.2) Abonaments a les installacions esportives municipals.
A.2.1) Abonaments de 5 unitats d'utilització segons desglossament
següent:
a) Camp de futbol: per partit (màxim 2 hores)
Usuaris
a.1.1 Terra sense illuminació

118,75 €

a.1.2 Terra amb illuminació

175,75 €

a.1.3 Herba artificial sense illuminació

166,25 €

a.1.4 Herba artificial amb illuminació

223,25 €

No Usuaris
a.2.1 Terra sense illuminació

175,75 €

a.2.2 Terra amb illuminació

289,75 €

a.2.3 Herba artificial sense illuminació

285,00 €

a.2.4 Herba artificial amb illuminació

332,50 €

b) Camp de futbol-7: per partit (màxim 1 hora)
Usuaris
b.1.1 Terra sense illuminació

61,75 €

b.1.2 Terra amb illuminació

90,25 €

b.1.3 Herba artificial sense illuminació

95,00 €

b.1.4 Herba artificial amb illuminació

118,75 €

No usuaris
b.2.1 Terra sense illuminació

85,50 €

b.2.2 Terra amb illuminació

142,50 €

b.2.3 Herba artificial sense illuminació

166,25 €

b.2.4 Herba artificial amb illuminació

190,00 €

c) Pista polivalent (1 hora)
Usuaris
c.1.1 Sense illuminació
c.1.2 Amb illuminació
c.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

47,50
57,00
Gratuito

No usuaris
c.2.1 Sense illuminació

61,75

c.2.2 Amb illuminació

90,25

c.2.3 Menors de 16 anys sense carnet d’usuari

Gratuito

d) Frontons (1 hora)
Usuaris
d.1.1 Sense illuminació

15,20 €

d.1.2 Amb illuminació

23,75 €

d.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

Gratuït

No usuaris
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e) Tenis (1 hora)
Usuaris
e.1.1 Sense illuminació

15,20 €

e.1.2 Amb illuminació

23,75 €

e.1.3 Menors de 16 anys amb carnet d’usuari

Gratuït

No usuaris
e.2.1 Sense illuminació

24,70 €

e.2.2 Amb illuminació

38,95 €

e.2.3 Menors de 16 anys sense carnet d’usuari

Gratuït

g) Pavelló esportiu cobert (1 hora)
Usuaris
g.1.1 Sense illuminació

114,00 €

g.1.2 Amb illuminació

152,00 €

No usuaris
g.2.1 Sense illuminació

133,00 €

g.2.2 Amb illuminació

171,00 €

h) Pistes de pàdel
Usuaris
h.1.1 Sense illuminació

47,50 €

h.1.2 Amb illuminació

57,00 €

No usuaris
h.2.1 Sense illuminació

57,00 €

h.2.2 Amb illuminació

66,50 €

A.2.2) Altres abonaments
f) Piscina
Usuaris
Abonaments 30 usos (des de 6 anys)

30,00 €

Abonaments 15 usos (des de 6 anys)

15,00 €

No Usuaris
Abonaments 30 usos (des de 6 anys)

60,00 €

Abonaments 15 usos (des de 6 anys)

30,00 €

B) Activitats esportives programades i/o de caràcter estable.
B.1) Per a xiquets/es:
a) Escoles esportives municipals
Quota anual per alumne (excepte natació i tenis)

35.00 €

b) Curs de natació d’estiu
Per alumne menor de 16 anys

20,00 €

c) Escola de tenis
Quota trimestral por alumne
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B.2) Per a jóvens i adults:
a) Programes d’activitat: gimnàstica de manteniment i
aeròbic
Quota trimestral 2 dies/setmana

25,00 €

Quota mensual 2 dies/setmana

10,00 €

Quota trimestral 3 dies/setmana

30,00 €

Quota mensual 3 dies/setmana

12,00 €

b) Curs de natació d’estiu
Per alumne major de 16 anys

30,00 €

Pensionista/jubilat

15,00 €

C) Activitats esportives de nova creació no estables:
Aquelles activitats esportives no previstes en els apartats anteriors no
contemplades com a activitats esportives de l'escola municipal, l'import de
la taxa serà el 65% del cost directe, entenent com a cost directe aquell
que inclou el monitor i el transport. En cada cas es fixarà l'import concret
Mitjançant Una Resolució d'Alcaldia amb un informe previ tècnic de
valoració de cost.

D) Activitats esportives del programa activitats en la naturalesa:
Per a estes activitats l'import de la taxa serà el 50% del cost directe,
entenent com a cost directe el de monitor i transport. La condició de
realització de l'activitat serà la de 50 participants. En cada cas es fixarà
l'import concret mitjançant Resolució d'Alcaldia amb un informe previ
tècnic de valoració de cost.

E) Activitat esportiva de natació d’hivern:
Per a esta activitat l’mport de la taxa serà el 50% del cost direct, entenent
com a cost directe el de monitor i transport. La condició de realització de
l’activitat serà la de 30 participants. En cada cas es fijarà l’import concret
mitjançant Resolució d’Alcaldia amb un informe previ tècnic de valoració
de cost.

6.2. ACTIVIDADES CULTURALES
A) Publicitat en la revista la Plaça
L'import de la taxa estarà en funció de la grandària de l'anunci, la seua
ubicació en la revista i el nombre de tintes d'impressió. El quadro de
tarifes és el següent:
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Pàgina normal
¼

60 €

½

120 €

1

240 €

L'import es liquidarà proporcionalment a l'espai utilitzat en funció de
l'anterior quadro indicatiu de preus.

B) Assistència a tallers formatius
Per a este conjunt d'activitats l'import de la taxa serà el 20% del cost
directe, entenent com a tal el que es facture per tercers a l'Ajuntament. El
dit import es calcularà en funció del número idoni de participants previst
inicialment, i s'arredonirà l'import de la taxa a l'alça o a la baixa a l'euro
sencer més pròxim.

6.3. ACTIVITATS DESTINADES A LA JOVENTUT
A) Realització de cursos, tallers i desplaçaments organitzats per
l'Ajuntament
Per a este conjunt d'activitats l'import de la taxa serà el 50% del cost
directe, entenent com a tal el que es facture per tercers a l'Ajuntament. El
dit import es calcularà per a un número estimat inicial de 15 participants, i
s'arredonirà l'import de la taxa a l'alça o a la baixa a l'euro sencer més
pròxim.

Article 7é
En els casos en què en aplicació de la present Ordenança, haja que fixar l'import
de la taxa en funció de costos per servicis externs, l'import de la taxa es fixarà per
l'Alcaldia mitjançant Resolució previ informe-proposta tècnics, que contindrà
almenys, el cost extern previst, el número previst de participants, i qualsevol altra
circumstància que haja de tindre's en compte per a la fixació de la taxa.

Article 8é. MERITACIÓ
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, l'ingrés de la qual haurà d'efectuar-se
prèviament a l'inici de l'ús o gaudi, excepte existència de conveni de reserva
temporal en aplicació del Reglament d'ús d'installacions esportives.

Article 9é. NORMES DE GESTIÓ
1.-Les quotes exigibles pels servicis regulats en la present ordenança es liquidaran
per acte o servici prestat.
2.- El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels interessats en entitat
financera collaboradora, pel qual s'expedirà el corresponent justificant d'ingrés.
Per a això s'utilitzaran els corresponents documents d'autoliquidació que s'emetran
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per la Secció de Gestió Tributària. Els dits documents una vegada pagats i
diligenciats per l'entitat financera collaboradora permetran obtindre el
corresponent tiquet d'accés o el document d'abonament multiús corresponent.
3.- El tiquet d'accés o el document multiús degudament cancellats per cada ús
donaran dret a l'ús de les installacions. La no possessió dels dits documents per
qualsevol causa impedirà l'ús corresponent. Únicament cabrà expedir un nou
document quan per causes de deteriorament de l'anterior, es presente este en el
Departament corresponent i sempre que del seu examen siga evident la seua
naturalesa i vigència.
4.- Del sistema de pagament anterior quedarà excepcionat els cobraments derivats
de la utilització de la piscina municipal els quals es realitzaran a través del
personal contractat a este efecte per a la gestió de la mateixa.
5.- Quan l'activitat es realitze i la baixa es produïsca per causes imputables a
l'obligat al pagament, no procedirà la devolució. Tot això sense perjuí que en
algun cas excepcional i discrecionalment apreciat per l'Alcaldia previ, informe
tècnic acreditatiu de les circumstàncies i sense que això supose perjuí econòmic
per a l'Ajuntament es podrà procedir a la devolució de l'import de la taxa.
6.- Les taxes per assistència als cursos municipals tindran el següent règim de
devolucions de quotes:
6.1.- Es podrà reintegrar el pagament total o parcial, per causa de malaltia
o patologia greu, degudament justificada i sempre que la dita afecció
impedisca la pràctica esportiva a l'usuari.
6.2.- Es podrà compensar el pagament total o parcial per mitjà de la
realització d'altres activitats esportives en les installacions municipals per
causa de malaltia o patologia greu, degudament justificada i sempre que la
dita afecció impedisca la pràctica esportiva inicialment prevista a l'usuari.
6.3.- Es podrà tornar l'import de la Taxa parcial o totalment quan l'usuari
no puga realitzar l'activitat per motius laborals sobrevinguts, i sempre que
les dites circumstàncies s'acrediten fefaentment.
6.4.- Les reserves d'installacions esportives municipals havent-se abonat
l'import de la Taxa no es podran anullar. Únicament en cas de no poder-se
utilitzar la installació per inclemències climatològiques o per causes
alienes a l'usuari i relacionades amb les pròpies installacions municipals,
es podrà tornar la taxa o bé realitzar una nova reserva sense abonament
addicional en els 15 dies següents a la data prevista, i sempre que existisca
disponibilitat en la installació esportiva municipal.

Article 10é. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà al que disposen els articles
181 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenrotllen, d'acord amb el que establix l'article 11 de la Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Les normes de gestió contingudes en l'Art. 9.2 i 9.3 referides mode de pagament i
les tarifes d'abonament diferents de les de les piscina municipal entraran en vigor
l'1 de setembre de 2009.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
S'establix un període transitori per a la gestió del cobrament de les utilitzacions
ordinàries arreplegues en la tarifa de l'Artº 6.1 A) les quals podran ser pagades per
mitjà de targeta de crèdit o dèbit a través del TPV que estarà ubicat en les
installacions del poliesportiu municipal, el dit període finalitzarà el 31 d'agost de
2010.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 de gener de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada
en data 8 d'abril de 2010, entrarà en vigor l'endemà de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província (22 d'abril de 2010) i regirà fins a la seua modificació o
derogació expressa.
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