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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA I 
INTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per la prestació del servici de piscina i 
instal·lacions esportives que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 58 de l'esmentada llei 39/88. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació, per l'Ajuntament, del servici de piscina i 
instal·lacions esportives, que es referix l'article 20.4, lletra o) de la llei 39/88. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques així com les entitats a 
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten el servici. 

 

Article 4. Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la LGT. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyale l'article 40 de la LGT. 

 

Article 5. Beneficis fiscals. 

D'acord amb el que establix l'article 9 de la LRHL, no podran reconèixer-se altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb 
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota Tributària. 

PASSES DEL POLIESPORTIU I LA PISCINA 

- Menors de 14 anys 25 € 

- Majors de 14 anys 35 € 

- Familiar 50 € 

- Menors de 14 anys no residents. 30 € 

- Majors de 14 anys no residents 40 € 

- Familiar no residents 70 € 

 

ENTRADA POLIESPORTIU I PISCINA 

- Menors de 16 anys 2 € 

- Majors de 16 anys 3 € 
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ÚS DE PISTES DE POLIESPORTIU 

 SOCIS NO SOCIS 

- Pista de tenis, per persona i hora  3 € 

- Pista de frontó/frontenis, per hora i jugador  3 € 

- Pista de bàsquet, per hora de joc i equip  12 € 

- Pista de futbet, per hora de joc i equip  12 € 

- Pista de Pàdel, socis 2 € 5 € 

- Pista de Squas, socis 2 € 5 € 

- Servei d'enllumenat públic per hora 4 € 4 € 

 

QUOTA INSCRIPCIÓ SETMANA ESPORTIVA TENIS, FRONTENIS, FRONTÓ A MÀ 

INDIVIDUAL  

Júnior 5 € 

Sènior 12 € 

PARELLA  

Júnior 8 € 

Sènior 20 € 

 

TENIS TAULA  

Júnior 2 € 

Sènior 5 € 

 

FUTBET  

Júnior 25 € 

Sènior 70 € 

 

CURS DE NATACIÓ I AQUAERÒBIC  

SOCIS  

Menors de 14 anys 30 €  

Majors de 14 anys 35 € 

NO SOCIS  

Menors de 14 anys 40 € 

Majors de 14 anys 60 € 

 

BONO PADEL/SQUASH  SOCIS NO SOCIS 

XIQUETS 10 PARTIDES 7 €  

XIQUETS 15 PARTIDES 10 €  

ADULTS 10 PARTIDES 15 € 37 € 

ADULTS 15 PARTIDES 20 € 55 € 

 

BONO ENTRADA PISCINA NO SOCIS 

15 ENTRADES 35 € 

30 ENTRADES 55 € 

 

Article 7. Meritació 

Es produïx quan s'inicie la prestació dels servicis especificats en l'apartat 2 de l'article 
anterior. 

 

 



 

3 

Article 8. Infraccions i sancions. 

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen caldrà ajustar-se al que disposa la LGT i les seues normes de desplegament. 

 

Disposició final 

Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la 
LRHL, LGT, Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de 
desplegament. 

 

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 1 de gener del 2008 romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació. 


