3.23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
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 del Règim
Local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis al Pavelló
Poliesportiu Municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació de serveis al Pavelló poliesportiu municipal.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis del pavelló poliesportiu
municipal.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
incapacitats, les persones que en tinguin la tutoria o els seus representants legals.
Article 4. 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 5. Quota tributària
El preus seran els següents:
5.1 PAVELLÓ POLIESPORTIU
Matrícula i braçalet: 25,00 €
Matrícula i braçalet jubilats: 20,00 €
Braçalet: 13,00 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un
cop efectuada la matrícula).
Entrada sala fitnes: 4,00 €

Entrada d’una activitat dirigida: 4,00 €
Abonament Individual: 30 € mensuals o 300 € anual
Abonament Gent Gran: 17,5 € mensuals o 175 € anual
Abonament Familiar: 60 € mensuals o 600 € anual
Abonament jubilats: 25 € mensuals o 250 € anual
Lloguer de pista:

20 € mòdul/hora
80 € módul/mig dia
120 € mòdul/dia

Cursos:
Taichi 40 € mensuals.
Preparació Física Oposicions 43,75 € mensuals.
5.2 PISCINA MUNICIPAL
Abonament Individual: 30 € temporada (juny-setembre) subvencionat i 45 no
subvencionat.
Abonament Familiar: 85 € temporada subvencionat i 150 no subvencionat.
Jubilats:5 €
Menors de 5 anys: 0 €
Activitats per jubilats: 15 €
Braçalet: 13 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un cop
efectuada la matrícula)
Entrada Puntual: 8 €
Abonament 7 dies: 16 € subvencionats i 20 € no subvencionats
Abonament 15 dies: 25 € subvencionats i 35 € no subvencionats
Pack 5 entrades només per abonats 15 € (per si necessiten entrades per
familiars no abonats).
Pack 10 entrades només per abonats 30 € (per si necessiten entrades per
familiars no abonats).
Cursets de natació: 30 € quinzenals

Classes Aiguagym: 45 € quinzenals
En cas que es vulgui fer ús de la piscina per primera vegada i s’hagi satisfet amb
anterioritat la matricula per accés al pavelló, no caldrà abonar la matricula de
nou.

5.3 TENNIS
Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (horari diürn)
5,00 € (horari nocturn)
Escola de tennis:
Preu Trimestral.
. Preu abonat:
. Preu no abonat:

100€
125€

5.4 FRONTON
Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (horari diürn)
5,00 € (horari nocturn)
5.5 PÀDEL
Abonats:

2,00 € en horari nocturn

Bonus abonats: 2,00 € jugador/pista
No abonats: 4,00
6,00
6,00
9,00

€
€
€
€

hora/horari diürn
hora i mitja/horari diürn
hora/horari nocturn
hora/horari nocturn

Lloguer pales: 1,50 €
Pot 3 pilotes: 6,00 €
Classes particulars: 25,00 € 1 persona/hora
30,00 € 2 persones/hora
33,00 € 3 persones/hora
1 pack de 10 bons a 20 € només per abonats.

Escola de pàdel:
Preu trimestral.
. Pàdel abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
. Pàdel no abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:

105€
170€

140€
225€

Preu mensual (Juliol i Setembre)
. Pàdel abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:

35€
60€

. Pàdel no abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:

45€
70€

Lliga de pàdel (estiu)
Abonats:
20€
No abonats: 25€
Torneig de pàdel (mínim 2 partits)
Abonats:
15€
No abonats: 15€

5.6 SERVEI DE DIETISTA
Dietes per baixar de pes, diabetis, hipertensió, manteniment, baixes en
colesterol, controlades en sal...
1ª Visita, inclou:
- Història dietètica
-

Control antropomètric: alçada, pes, perímetre abdominal, tensió.

-

Recordatori 24h, Qüestionari de freqüència de consum d’aliments.

-

Abordatge dietètic

Durada aproximada 1h. Preu: 10€ Socis, 15€ no socis

2ª visita:
- Recomanacions dietètiques: 10€ socis, 15€ no socis.
-

Dieta qualitativa personalitzada: 20 € socis, 25€ no socis (15 dies).

-

Dieta quantitativa personalitzada: 35€ socis, 40€ no socis (15 dies)

2ª visita inclou: Control antropomètric, comparativa dieta, entrega de dietes o
recomanacions i explicació.
Article 6. Règim de declaracions i ingrés
En cas de serveis de caràcter reiteratiu, es podrà formar un padró, que inclourà
les variacions produïdes en el padró anterior.
En el cas de les taxes per serveis concrets, l’Ajuntament practicarà la liquidació
en el moment de concedir l’autorització.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 7. 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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.

