AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Taxa pels serveis a les instal·lacions esportives municipals

Article 1r. Fonament legal i naturalesa.
A l’ampara del que estableixen 15 al 27 de la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, actualitzada per la llei 25/98 de 13 de juliol, de modificació del règim legal de
les taxes estatals i locals i de ordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació i utilització del complex esportiu, prestació
dels serveis a la piscina municipal coberta, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, que
s’ha de regir per aquesta ordenança municipal, les normes de la qual s’atenen al previst en
l’article 58 de la llei 39/88.

Article 2n. Fet imposable, obligació de contribuir, subjectes passius i responsables.
El fet imposable està constituït per la utilització del complex esportiu municipal piscina
municipal coberta, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs .
L´obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança neix des que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats específiques a l´annex corresponent.
El pagament de la taxa s´efectuarà en les oficines municipals, en el moment que sigui
autoritzada per la Regidoria d’Esports la utilització del servei municipal.
L´obligació de pagament venç:
En el moment d´autoritzar-se la utilització del servei.
En qualsevol cas, quan s´utilitzin o aprofitin les instal·lacions, en el supòsit que no s´hagués
obtingut la preceptiva llicència o autorització.
Els subjectes passius o obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança són
persones físiques i jurídiques, a les quals s’atorgui per part de la Regidoria d’Esports la
llicència corresponent per al gaudiment del servei municipal

Article 3r. Responsables.
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.

Article 4t. Tipus de gravamen i quota tributària.
La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança, o quota tributària, serà la que es fixa en
la tarifa que es conté en l´annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
La tarifa d´aquesta taxa serà la que figura a l´annex.
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Article 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions.
1. Podrà estar exempt del pagament per l’ocupació de les instal·lacions del complex esportiu,
prestació dels serveis a la piscina municipal coberta, instal·lacions esportives i altres serveis
anàlegs, sempre i quan se sol·liciti i sigui emesa resolució favorable per la Regidoria d’Esports
totes aquelles activitats escolars, extraescolars i equips federats del municipi, sense ànim de
lucre.
2. Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o exempció, haurà de
demostrar davant l ´Ajuntament, que realment té dret a ella, aportant la legislació o tractat per
mitjà de la qual aquesta existeix.

Article 6è. Administració i cobrança.
Les taxes per aquesta exacció es liquidaran per cada acte i el seu pagament s´efectuarà en
retirar l´oportuna autorització en les oficines municipals.

Article 7è. Normes de gestió, liquidació, inspecció, recaptació, infraccions, penalitat, etc.
Les taxes contingudes a les tarifes es liquiden per unitat de temps i són irreductibles pels
períodes naturals assenyalats.
Els usuaris del servei hauran d´ajustar l´ús que facin de les instal·lacions a les normes pròpies
de la bona convivència i mantindran aquelles en l´estat en què els siguin lliurades o les
gaudeixin, amb seguiment estricte de les instruccions que, per motius de seguretat o d´altres
justificats, puguin rebre dels empleats municipals.
La qualitat d´usuari no faculta per variar l´ús a què es destina la instal·lació de què es tracti, tret
que expressament s´autotitzi amb caràcter previ aquesta variació per a l´exercici d´activitats
puntuals.
L´incompliment de qualsevol dels deures que té l´usuari del servei o titular de l´autorització
facultarà l´Ajuntament per suspendre l´ús del subjecte de què es tracti o revocar-li
l´autorització.
En allò no previst en aquesta ordenança, la gestió, la liquidació, inspecció, recaptació,
infraccions, penalitats, etc. Es realitzarà d´acord amb el que determina la Llei general tributària,
la Llei 39/1988 i altres disposicions reguladores, així com les normes dictades o que es dictin
per al desenvolupament d´aquelles o per aplicació de les taxes.
Vigència.
Aquesta ordenança reguladora de taxa entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i començarà a aplicar-se a partir del dia següent,
continuant en vigor fins que esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 1 d’octubre de 2000
començarà a regir el dia 1 de gener de 2001, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
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Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’import que figura a
l’annex, pel Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament els articles 1, 2.1, 5.1 i
l’annex, pel Ple de la corporació de data 1 d’agost de 2012 (aprovació inicial) i entrarà en
vigor, una vegada finalitzat el termini establert reglamentàriament d'exposició pública, al dia
següent de la publicació de la corresponent aprovació definitiva, i continuarà vigent fins que no
s'acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament diversos conceptes de
l’annex, pel Ple de la corporació de data 16 d’octubre de 2012 i entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2013.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament un concepte de
l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de
2013 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament un concepte de
l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”, pel Ple de la corporació de data 21 d’octubre
de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament un concepte de
l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”pel Ple de la corporació de data 6 d’octubre de
2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament part de l’annex I pel
Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.
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Annex
Preus públics per la utilització del pavelló municipal

ÚS PAVELLÓ

BARRA

FIANÇA

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals

30 €

0€

25 €

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters

90 €

0€

50 €

1 DIA SENCER Equips Locals

75 €

50 €

50 €

1 DIA SENCER Equips Forasters

200 €

100 €

50 €

1 CAP DE SETMANA Equips Locals

150 €

100 €

100 €

1 CAP DE SETMANA Equips Forasters
1 SETMANA Equips Locals
1 SETMANA Equips Forasters

350 €
350 €
450 €

100 €
100 €
100 €

200 €
300 €
300 €

Conserge per qualsevol acte o esdeveniment, obligatori quan no es
tracta d’equips o entitats locals, en horari diurn
Conserge per qualsevol acte o esdeveniment, obligatori quan no es
tracta d’equips o entitats locals, en horari nocturn

PREU
18 €/h
25 €/h

Podrà estar exempt de pagament per l´ocupació de les instal·lacions del pavelló municipal quan
es tracti d´activitats escolars, extraescolars i equips federats del municipi, sense ànim de lucre i
amb un interès social susceptible de preservar.
L´exempció del pagament serà atorgar per la Regidoria d´esports de forma expressa i prèvia
sol·licitud dels interessats.

Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta, instal.lacions
esportives i altres serveis anàlegs

QUOTA MENSUAL PISCINA
MATRÍCULA
INFANTIL DE 3 A 16 ANYS
ADULT – 16 A 65 ANYS
SÈNIOR MES DE 65 ANYS
FAMILIAR 2 PERSONES
FAMILIAR 3 PERSONES

PREU PER
SOCIS
39,00
21,95 €
37,10 €
21,95 €
25% DE
DESCOMPTE
30% DE

PREU PER
NO SOCIS

PREU PER
GRUP
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FAMILIAR 4 PERSONES
FAMILIAR 5 PERSONES

ENTRADA PUNTUAL ADULT
ENTRADA PUNTUAL
INFANTIL
BO 10 ENTRADES INFANTIL
BO 10 ENTRADES ADULT
LLOGUER CARRER PISCINA
MATÍ
LLOGUER CARRER PISCINA
TARDA
LLOGUER SALA POLIVALENT
CLASSES PARTICULARS
NATACIÓ
CURS NATACIÓ ANUAL GENT
GRAN (de dilluns a dijous -2 dies)
CURS NATACIÓ ANUAL
ADULTS, NADONS I INFANTIL
(de dilluns a dijous -2 dies-)
CURS NATACIÓ ANUAL GENT
GRAN (de dilluns a dijous -1 dia-)
CURS NATACIÓ ANUAL
ADULTS, NADONS I INFANTIL
(de dilluns a dijous -1 dia-)
CURS CURS NATACIÓ ANUAL
NADONS I INFANTIL
(divendres o dissabte -1 dia-)
CURS NATACIÓ INTENSIU
NADONS I ADULT
CURS NATACIÓ INTENSIU
INFANTIL (3 setmanes)
CURS INTENSIU INFANTIL (2
setmanes)
ACTIVITAT ZUMBA JUNIOR
ACTIVITAT RUN NATURA
JULIOL

COL·LECTIUS
ENTRADA
EXTRAESCOLAR DE CENTRES
EDUCATIUS D’ALCOVER

DESCOMPTE
35% DE
DESCOMPTE
40% DE
DESCOMPTE
6,00 €
3€/dia
25€
50€
20€/h
25€/h
25€/h
19€/45’
SOCIS: 30€/ trim
o 82,5€ anual

NO SOCIS:
60€/trim o
165€/anual
SOCIS: 50€/trim o NO SOCIS:
136€/anual
100€/trim o
271€/anual
SOCIS: 20€/ trim NO SOCIS:
o 55€ anual
40€/trim o
110€/anual
SOCIS: 33€/trim o NO SOCIS:
91€/anual
67€/trim o
181€/anual
SOCIS: 26€/trim o NO SOCIS:
71€/anual
50€/trim o
139€/anual
SOCIS: 35€
NO SOCIS:
50€
SOCIS: 35€
NO SOCIS:
50€
SOCIS: 25€
NO SOCIS:
40€
SOCIS: 100€/anual NO SOCIS:
170€/anual
SOCIS: 15€
NO SOCIS:
25€

2€/dia
6€/mes (1 dia)

10€/mes (2
dies)
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S’aplicarà un descompte addicional del 5% en les quotes mensuals de soci, a les persones
empadronades a Alcover

PISTES DE PADEL
FRANJA HORÀRIA
7:00h a 14:00h
14:00h a 22:00h
Caps de setmana

SOCI

NO SOCI

gratuït
1€/1h15’
1€/1h15’

2,5€/1h15’
4€/1h15’
4€/1h15’

COL·LECTIUS
LLOGUER PISTA PÀDEL
COL·LECTIUS MATÍ
LLOGUER PISTA PÀDEL
COL·LECTIUS TARDA

SUPLEMENT
LLUM
----2€/1h15’
2€/1h15’
4€/1h15’/pista
8€/1h15’/pista

Els preus de les pistes de pàdel estan establerts per fer un ús doble de les pistes. En el cas de ser
individual, cada jugador haurà de fer-se càrrec del cost fins al total de la pista sencera. En el cas
que sigui soci, el complement serà el preu de soci i si no ho és a la inversa

Altres utilitzacions no previstes en aquesta ordenança, es fixarà en cada cas el preu públic que
correspongui, considerant la seva particularitar en base als següents criteris:
- cost dels servei a realitzar
- interès social de l'activitat
- forma d'utilització
- voluntat lucrativa de l'activitat
- altres

Preus públics per la utilització per la utilització del Pavelló “Les Escoles”

ÚS PAVELLÓ

BARRA

FIANÇA

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals

24 €

25 €

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters

45 €

50 €

1 DIA SENCER

58 €

50 €

1 CAP DE SETMANA

115 €

100 €

1 SETMANA

150 €

150 €

-

-

-
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Preus públics per la utilització de les instal.lacions del Camp de futbol Municipal Kiko
Casilla
Camp de fútbol
PREU

FIANÇA

80 €

50 €

1 PARTIT TOT EL CAMP GESPA (2 hores) Forasters
1 PARTIT FUTBOL 7 GESPA (2 hores max.)
Alcoverencs

160 €

60 €

35 €

50 €

1 PARTIT FUTBOL 7 GESPA (2 hores max.) Altres

80 €

50 €

8€/hora

0€

1 DIA SENCER CAMP DE GESPA ALCOVERENCS

200 €

100 €

1 DIA SENCER CAMP DE GESPA ALTRES CLUBS
1 CAP DE SETMANA CAMP DE GESPA
ALCOVERENCS

350 €

175 €

375 €

180 €

1 CAP DE SETMANA CAMP DE GESPA ALTRES

450 €

225 €

1 PARTIT TOT EL CAMP GESPA (2 hores)
Alcoverencs

IL.LUMINACIÓ

Camp de terra de Futbol 7

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals

10 €

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters

15 €

1 DIA SENCER Equips Locals

30 €

1 DIA SENCER Equips Forasters

50 €

1 CAP DE SETMANA Equips Locals

50 €

1 CAP DE SETMANA Equips Forasters
1 SETMANA
IL.LUMINACIÓ

80 €
100 €
8 € /h

Pista poliesportiva del Camp de Futbol

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals

10 €

Plaça Nova, 3 · Tel. 977. 76.04.41· Fax. 977.76.05.41· 43460 ALCOVER (Alt Camp) ajuntament@alcover.cat

AJUNTAMENT D’ALCOVER

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters

15 €

1 DIA SENCER Equips Locals

30 €

1 DIA SENCER Equips Forasters

50 €

1 CAP DE SETMANA Equips Locals

50 €

1 CAP DE SETMANA Equips Forasters
1 SETMANA
IL.LUMINACIÓ

80 €
100 €
8€/h
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