ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 1. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 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 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per per
l'ús de les instal·lacions esportives municipals ", que es regirà per la present ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen allò previst a l'article 20 i següents d'aquest Reial Decret Legislatiu.
Article 2. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació de contribuir naix per l'ús de les instal·lacions esportives municipals o per
qualsevol dels serveis, prestacions o activitats esportives municipals detallades a l'article 6
d'aquesta ordenança.
Article 3. FET IMPOSABLE
El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis
existents als recintes esportius de la propietat municipal i que s’enumeren a la tarifa que s’insereix a
continuació.
Article 4. SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones naturals o
jurídiques que sol·liciten per a sí o per a terceres persones, la utilització de les instal.lacions
esportives o qualsevol dels serveis, prestacions o activitats que s'hi realitzen i que figuren
assenyalades a l'article 6 d'aquesta ordenança.

Article 5. RESPONSABLES
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast
que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
PISCINA MUNICIPAL
ENTRADA
DIARIA HORARI PISCINA

ABONAMENT
10 DIES
HORARI PISCINA

TEMPORADA
ESTIU
PISCINA MUNICIPAL
HORARI PISCINA

ENTRADA SESSIÓ HORA I
MITJA PER USUARI

ABONAMENT
10 DIES

INDIVIDUAL

3,50 €

JUBILATS/PENSIONISTES

1,00 €

INDIVIDUAL

29,00 €

JUVENIL

15,00 €

JUBILATS/PENSIONISTES

8,50 €

INDIVIDUAL

42,50 €

JUVENIL

29,50 €

JUBILATS/PENSIONISTES

15,00 €

FAMILIAR

60,50 €

INDIVIDUAL

3,00 €

JUBILATS/PENSIONISTES

1,00 €

INDIVIDUAL

28,50 €

JUVENIL

14,25 €

SESSIO HORA I MITJA PER
USUARI

JUBILATS/PENSIONISTES

9,50 €

PADEL – TENNIS
ENTRADA
SESSIÓ
SESSIO HORA I MITJA PER
USUARI
ABONAMENT
10 DIES
SESSIO HORA I MITJA PER
USUARI

INDIVIDUAL

3,00 €

JUVENIL

1,50 €

JUBILATS/PENSIONISTES

1,00 €

INDIVIDUAL

28,50 €

JUVENIL

14,25 €

JUBILATS/PENSIONISTES

9,50 €

PISTA POLIVALENT
(PER FRACCIO D'1 HORA I ½)
ÚS PISTA
AMB LLUM
ELECTRICA

ÚS PISTA
SENSE LLUM
ELÈCTRICA

Futbol sala/Bàsquet/Hàndbol/voleibol (grups privats i altres usuaris)

17,00 €

10,00 €

Proves oficials, Associacions, penyes, cursos...)

14,00 €

7,00 €

CARNET TOTES LES INSTAL·LACIONS – EXCEPTE CAMP DE FUTBOL
TEMPORADA ESTIU
TOTES LES INTAL·LACIONS

TEMPORADA
ANUAL
TOTES INSTAL·LACIONS

CONCEPTE

INDIVIDUAL

60,00 €

JUVENIL

42,00 €

JUBILATS/PENSIONISTES

22,00 €

FAMILIAR

100,00 €

INDIVIDUAL

90,00 €

JUVENIL

75,00 €

JUBILATS/PENSIONISTES

45,00 €

FAMILIAR

160,00 €
ÚS DE LA INSTAL.LACIÓ

PISCINA

HORARI DE LA PISCINA MUNICIPAL

PADEL/TENNIS

SESSIÓ D'HORA I MITJA DIÀRIA

La tarifa juvenil s'aplicarà, si s'escau, a les persones menors de 25 anys.
Els menors de 6 anys gaudiran d'entrada gratuïta a les piscines i en qualsevol cas han d'anar
acompanyats obligatòriament d'un major, proveït d'entrada o abonament, que serà responsable del
menor.
El consum elèctric objecte de d'utilització de les instal·lacions esportives, si s'escau, serà 1,50
€/hora, i el seu abonament es realitzarà en el moment de l'ús mitjançant pagament al comptador
instal·lat a l'efecte.
Si per causa de força major o avaria que impossibilite el seu funcionament, hagués de romandre
tancada la piscina o alguna instal·lació esportiva municipal un o més dies, els titulars d’abonaments
no podran reclamar la devolució de cap quantitat pels dies de tancament.
Els serveis socials de l'Ajuntament estudiaran, aquells casos de famílies sense recursos suficients
per atendre pagaments que seran subvencionats o sufragats per l'Ajuntament.
CAMP DE FUTBOL - FUTBOL 11
(PER FRACCIO D'1 HORA I ½)

LLUM
ELECTRICA

SENSE LLUM
ELÈCTRICA

Tarifa normal. Empadronats o residents amb utilització de vestidors.

132,00 €

99,00 €

Tarifa normal. Empadronats o residents sense utilització de vestidors.

110,00 €

77,00 €

Tarifa normal No Empadronats o no residents amb utilització de vestidors.

154,00 €

121,00 €

Tarifa normal No Empadronats o no residents sense utilització de vestidors.

132,00 €

99,00 €

Tarifa especial.(Associacions, penyes, cursos...)

26,00 €

17,00 €

CAMP DE FUTBOL - FUTBOL 7
(PER FRACCIO D'1 HORA I ½)

LLUM
ELECTRICA

SENSE LLUM
ELÈCTRICA

Tarifa normal. Empadronats o residents amb utilització de vestidors.

84,00 €

63,00 €

Tarifa normal. Empadronats o residents sense utilització de vestidors.

70,00 €

49,00 €

Tarifa normal No Empadronats o no residents amb utilització de vestidors.

98,00 €

77,00 €

Tarifa normal No Empadronats o no residents sense utilització de vestidors.

84,00 €

63,00 €

Tarifa especial (Associacions, penyes, cursos...)

7,00 €

4,00 €

CAMP DE FUTBOL – CONCERTS/ESPECTACLES

IMPORT

IMPORT

Utilització de tot el camp per a concert o espectacle cultural amb taquilla.

3.000 €

3.000 €

ALTRES SERVEIS

Per serveis
mínims de tres
hores

Per cada hora o
fracció de més

Utilització dels sistemes d´il·luminació i/o megafonia propis de l´equipament o
instal·lats expressament per a la realització d'un acte concret

100,00 €

32,00 €

Article 7é. BONIFICACIONS, REDUCCIONS, EXEMPCIONS I DEVOLUCIONS
7.1 Queden exempts del pagament de la taxa del CAMP DE FUTBOL DE GESPA SINTÈTICA i
de la PISTA POLIVALENT:
a) Els alumnes dels Col·legis i Centres d’Ensenyament locals i els de les escoles Esportives
Municipals.
b) Els clubs esportius federats locals i els equips que participin en torneigs organitzats per la
Corporació.
c) Els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics, així com els aturats sense subsidi, prèvia
proposta de la Comissió d’Assistència Social.
7.2

es suprimeix (ple 14/10/2015)

7.3 S'aplicaran les següents bonificacions, reduccions, exempcions i devolucions respecte la tarifa
per l'ús de la PISCINA MUNICIPAL i de la PISTA DE PADEL/TENIS.
a) Una bonificació del 10% sobre la quota tributària, en els següents casos:
- Cas de ser membre de família nombrosa.
- Els titulars de carnet jove local.
7.4 En cap cas es podrà aplicar a una mateixa taxa unitària d’aquesta Ordenança més d’una
bonificació o reducció d’aquelles que es contemplen en aquest article.

7.5 Cas que l’Ajuntament no preste el servei per causes no imputables a l’obligat al pagament, com
poden ser les obres o reparacions u altres anàlogues, procedirà la devolució de l’import
corresponent de forma proporcional, en tot cas, no procedirà la devolució en els supòsits de força
major i els relacionats amb la seguretat i protecció Civil.
7.6 S'haurà de presentar la corresponent sol·licitud per a gaudir d'aquestes bonificacions,
justificant-hi reunint els requisits per a ser aplicades, petició la qual haurà de presentar-se abans de
l'inici de l´ activitat esportiva corresponent.
Article 8é. MERITACIÓ
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent o bé en el
moment d’utilització dels servei.
Article 9. INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària
i la normativa que la desplega.
Article 10. COBRAMENT
El cobrament es farà a través del Servei Municipal d’Esports a les instal·lacions esportives
municipals, o d'acord amb el establisca l'Ajuntament de Bellreguard al respecte.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia següent al de la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de València, restant en vigor fins la seua modificació o derogació
expressa.
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