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3.12 TAXA PER UTILITZACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS 

 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 58 en relació amb l'article 20 i següents, ambdós de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació que 
establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, este 
Ajuntament fixa la taxa per a la utilització d'instal·lacions i auxili, d’acord amb les tarifes contingudes 
en l'apartat 2 de l'article 3r següent, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa regulada en esta Ordenança els que es beneficien dels serveis o de 
les activitats, prestats o realitzats per este Ajuntament, que es referix l'article anterior. 
 
Article 3r. Tarifa 
1. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 

Epígraf I. Instal·lacions del pavelló cobert 
 per persona i hora 
A.1 Frontó i esquaix  2 € 
A.2 Basquetbol, handbol, baló volea, futbol sala i 
altres usos per equip  

1 € 

Epígraf II. Instal·lacions d'estadis municipals de futbol i rugbi 
B.1 Camp d'herba natural 300 € per equip i hora 
Fiança: 300 €  
B.2 Camp d'herba artificial 6 € per persona i hora 
Fiança: 150 €  
No es trobaran subjectes als supòsits fixats en els epígrafs I i II els clubs federats de la localitat. 

Epígraf III. Cursos de gimnàstica 
 per persona i mes 
C.1 Cursos de 2 hores setmanals  12 €  
C.2 Cursos de 3 hores setmanals  18 €  
C.3 Cursos de 4 hores setmanals  24 € 
C.4 Cursos de 5 hores setmanals  30 € 
C.5 Cursos de 6 hores setmanals  36 € 

Epígraf IV. Programa esportiu municipal 
 per persona i mes 
D.1 Cursos de 2 hores setmanals  12 € 
D.2 Cursos de 3 hores setmanals  18 €  
D.3 Cursos de 4 hores setmanals  24 € 
D.4 Cursos de 5 hores setmanals  30 € 
D.5 Cursos de 6 hores setmanals  36 € 
En el cas que la durada del curs tinga una fracció de mitja hora, es liquidarà pel preu de l'interval 
superior. 

Epígraf V. Cursos de tenis intensius d'estiu 
 per persona 

Curs intensiu de juliol:  
E.1 Pretenis  190 € 
E.2 Iniciació  190 €  
E.3 Perfeccionament  230 € 
E.4 Competició  270 € 
E.5 Competició amb desplaçament a tornejos 300 € 

Curs intensiu d'agost:  
E.6 Cursos de 2 hores setmanals  90 € 
E.7 Cursos de 3 hores setmanals  150 € 
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Epígraf VI. Utilització de pistes esportives de 24 hores 
F.1 Utilització poliesportiu cobert Maisa Lloret 450 €/dia 
Fiança: 300 €  

 
2. Per als epígrafs II, III i IV la quantia de les tarifes podrà ser incrementada per la Junta de Govern 
fins a un 100 per 100 del seu import quan concórreguen alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan el cost esportiu global s'encarisca apreciablement perquè el curs necessita elements 
especials aliens a l'Ajuntament. 

b) Quan per a aconseguir un millor aprofitament esportiu s'hagen de formar grups reduïts 
d'alumnes o prolongar la durada i el nombre de classes. 

c) Quan la qualificació especial del professorat requerisca el pagament d'honoraris especials o 
es tinguen uns costos majors per desplaçament d’este. 

 
Així mateix, quan la durada del curs siga superior a 30 hores lectives, la quantia de les tarifes 
anteriors es podrà incrementar en el 50 % del preu. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de data 23/12/2004) 
 
Article 4t. Obligació del pagament 
1. L'obligació al pagament de la taxa regulada en esta Ordenança es fa des que se sol·licite la 
utilització del recinte esportiu o es formalitze la matrícula per al curs corresponent. 
 
Article 5é. Bonificacions 
1. En els cursos esportius amb una durada superior als quatre mesos s'establix una bonificació del 20 
% en l'import de les mensualitats de la taxa per las subjectes passius que efectuen anticipadament el 
pagament de la totalitat de l'import del curs o, almenys, de deu o més mensualitats. 
 
2. En els casos fixats en l'article 3, epígrafs III, IV i V («Cursos de gimnàstica», «Programa esportiu 
municipal» i «Cursos de tenis intensius d'estiu»), s'establix una bonificació del 20 % en les taxes 
corresponents per als casos en què s'acredite la inscripció de dos germans, la qual s’elevarà al 30 % 
en el supòsit que s'acredite la inscripció de tres i al 40 % per al cas en què quatre o més germans 
efectuen la inscripció en el Programa esportiu municipal.  
 
Per a acreditar la condició de germà serà necessari aportar el Llibre de família corresponent, o 
qualsevol altre mitjà de prova admés en dret a la sol·licitud de matriculació. 
 
En el cas que es tinga dret a les dos bonificacions que establisquen els apartats 1 i 2 d'este article, 
estos s'aplicaran sempre sobre la tarifa inicial. 
 
3. S'establix una bonificació del 50 % de la tarifa per als supòsits de l'epígraf I de l'article 3 en el cas 
de persones que acrediten ser titulars del denominat «Carnet Jove» de la Generalitat Valenciana. Al 
seu torn, gaudiran d'una bonificació del 50 % en la tarifa per als supòsits dels epígrafs I, III i IV, les 
persones posseïdores del Carnet de la tercera edat expedit per la Regidoria de Benestar Social. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada per Ple de data 23/12/2004) 
 
Article 6é. Exempcions 
La utilització dels serveis fixats en la present Ordenança per equips o esportistes amb llicència 
federativa que, per expressa resolució municipal, es declaren com d'interés per al foment de l'esport 
municipal, quedarà exempta del pagament de la taxa. 
 
També quedaran exemptes les persones que acrediten algun tipus de discapacitat física o psíquica. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple del 23/12/2004) 
 
Article 7é. Normes de gestió 
1. La sol·licitud d'ús dels camps de futbol i rugbi, així com la inscripció en cursos, s'abonaran per mitjà 
de liquidació per ingrés directe amb caràcter previ. 
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2. La utilització dels altres recintes esportius es realitzarà per mitjà de tiquet d'entrada en el moment 
d'accedir-hi. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
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