ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS DE PAVELLONS COBERTS, POLISPORTIU I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Article 1. Fonament i fet imposable
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i 57 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, d’acord amb allò disposat en els articles 15 a 19 d’aquesta llei, l’Ajuntament
estableix la Taxa per la prestació dels serveis municipals de Pavellons Coberts,
Polisportiu i Instal·lacions Anàlogues, especificats en les tarifes que conté l’article 3,
que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Subjectes Passius
Les taxes de la present Ordenança s’aplicaran en totes les instal·lacions esportives
municipals gestionades per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva. Així com, la
prestació de serveis i organització d’activitats de la Regidoria d’esports en les
instal·lacions municipals.
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenanza tots els qui es
beneficien dels serveis públics de piscina, polisportiu i instal·lacions anàlogues.
Article 3. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la resultant d’aplicar les
tarifes que contenen els epígrafs següents, sense perjudici d’allò que es preveu en
l’article següent.
S’hi contemplen dos tipus de tarifa, A i B, que es regiran en els següents supòsits:
Tarifes A (normal) : regiran quan no siga aplicable o no es contemple la tarifa B
Tarifes B (reduïda): regiran per als majors de 3 anys i menors de 16 anys (inclosos),
usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet
jove o targeta jove. L’aplicació d’aquestes tarifes requerirà la prèvia acreditació de la
condició o circumstància que la motiva.

EPÍGRAF 1.- ABONAMENT COMPLEX POLIESPORTIU

1.1
a)

b)

c)

d)

Euros
Abonaments de Temporada
Familiar (inclou fills menors de 23 anys)
Abonament familiar Tipus A:
123,20
Abonament familiar Tipus B:
126,50
Abonament Familiar Tipus C:
126,50
Individual per a menors de 17 anys, jubilats i pensionistes,
minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove
Abonament Individual Tipus A:
58,30
Abonament Individual Tipus B:
59,80
Abonament individual Tipus C:
59,80
Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior
Abonament Individual Tipus A:
70,00
Abonament Individual Tipus B:
71,90
Abonament Individual Tipus C:
71,90
Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una
reducció del 25%.
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Característiques comunes d’aquestos abonaments:
Abonament Tipus A: comporten els següents drets:
- A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal de la Piscina Climatitzada i
serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a
la Piscina Climatitzada Municipal.
- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus B i C.
- A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies
del Reglament General d’Ús.
Abonament Tipus B: comporten els següents drets:
- A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada,
Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats a les piscinas
descobertes d’estiu i activitats en sec.
- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i C.
- A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.
Abonament Tipus C: comporten els següents drets:
- A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos,
en els horaris marcats com a lliures.
- A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats a les piscinas
descobertes d’estiu i activitats en sec.
- A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
- A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.
El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal.
EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ I RESERVA D’INSTAL·LACIONS
És aplicable als usuaris que no tinguen cap tipus d’abonament,. En tot cas, no es
troben subjectes a aquestes tarifes per la utilització de les II.EE.MM. els següents
col·lectius:
Clubs federats amb equips locals, en els termes previstos en els corresponents
convenis de col·laboració d’ús amb l’Ajuntament d’Oliva (Carnet SEM i Carnet Club).
Els participants en els Jocs Escolars (Carnet Jocs Escolars) i els alumnes matriculats
en els cursos a què es refereix l’epígraf 3 (menors de 17 anys), dins dels horaris
programats.
El alumnes dels centres escolars d’Oliva, dins de l’horari lectiu corresponent, en els
termes previstos en els corresponents convenis que se signen amb aquells.
Les associacions de Minusvàlids físics i psíquics, i altres de col·lectius
desfavorits,registrades en el Registre General d’Associacions d’Oliva, en els termes
previstos en els corresponents convenis que se signen amb aquells.
Els organismes autoritzats que orgaitzen cursos de formación acreditats oficialment

2.1 POLIESPORTIU MUNICIPAL
Accés. Entrada individual (pistes polisportives).

Euros
A
2,30

Euros
B
1,70

2.1.2

Pistes de frontó, tennis i pàdel (1 h. o fracció)
Suplement llum artificial

4,00
2,30

3,50

2.1.3

Camp de Futbol 11.- (1 h o fracció)

2.1.1
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Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles,
19,60
proves oficials, penyes, cursos...)
Partit complet competició
25,90
Grups privats i altres usuaris
25,90
2.1.4 Suplement llum artificial (1h. o fracció)
9,80
2.1.5

2.1.6

2.1.7

Camps de Futbol 7 (1 h. o fracció)

75% de les tarifes
2.1.3

Pistes poliesportives de bàsquet, futbol sala, handbol,
voleibol... (1 h. o fracció)
Pistes polisportives de bàsquet, futbol sala, handbol,
voleibol... (1 h. o fracció)
Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles, 8,10
proves oficials, penyes, cursos...)
Grups privats i altres usuaris
11,50
Altres activitats, no compreses als apartats anteriors. 17,30
Suplement llum artificial (1 h. o fracció).
8,10
Pista d’atletisme (1 h. o fracció).
Persones individuals
2,30
Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles,
8,10
proves, penyes, cursos...). Grups de 20 persones
Grups privats i altres usuaris. Grups de 20 persones 11,50
Pista d’atletisme completa
77,10
Suplement llum artificial (1 h. o fracció).
19,60
Altres instal·lacions amb dret a vestidor
2,30

1,70

1,70

2.3.1

2.2 PISCINES DESCOBERTES
Entrada individual (per dia)
3,50
2,30
Disposició exclusiva d’un carrer per entrenaments,
10,40
per 1 h.
Disposició exclusiva de tots els carrers per
60,40
competició, per 1 h.
Abonament d’estiu
Reducció del 50% de
l’abonament Tipus B
de l’Epígraf 1
2.3. PAVELLÓ I PISCINA COBERTA
Piscina climatitzada
Entrada individual Tipo A
5,00
Entrada individual Tipo B
3,40
PC, abono 12 entrades amb validesa bimensual.Tipo 35,30
A
PC, abono 12 entrades amb validesa bimensual.Tipo 24,10
B
Disposició exclusiva d’un carrer per entrenaments,
37,50
per 1 h.
Disposició exclusiva de tots els carrers per
187,70
competició, per 1 h.

2.3.2

Lloguer tennis de taula (1/2 h.)

2.3.3

Sala de gimnàs i sauna. Utilització amb dret
d’assessorament tècnic, (1hora i 30 minuts)

2.2.1

2,30

1,70
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2.3.4

2.3.5

2.4.1

2.4.2

Entrada individual
5,20
Entitats sense intenció de guany (Clubs, escoles,
20,70
proves, , cursos...). Grups de 10 persones
Grups privats i altres usuaris. Grups de 10 persones 36,80
Sales de gimnàstica, per h. o fracció
Entitats sense intenció de guany (Centres Escolars,
13,20
Clubs, proves, , cursos...)
Grups privats i altres usuaris.
21,90
Altres activitats, no compreses als apartats anteriors. 25,90
Sala de reunions
Grups privats i altres usuaris a títol personal
13,20
2.4. PAVELLÓ MULTIUSOS
Pavelló (1 h. o fracció)
Pistes de Badminton
4,00
Entitats sense intenció de guany i lligues internes
31,10
(Clubs, entitats, penyes, escoles...)
Grups privats i altres usuaris
42,00
Suplement llum artificial (1 h. o fracció).
9,80
Partit competició, acte o esdeveniment extraordinari,
192,60
amb taquilla
Altres activitats, no compreses en els apartats
461,70
anteriors, per dia
Pistes transversals, 1/3. (1 h. o fracció)

3,50

3,50

50% de les tarifes
2.4.1

EPÍGRAF 3. CURSOS i ESCOLES ESPORTIVES
3.1 ESCOLES ESPORTIVES D’INICIACIÓ (fins a 16 anys)
3.1.1
a)

b)

c)

3.1.2
a)

Esports no especificats als següents subepígrafs
Cursos de fins a 1 mes
De 2 h setmanals
De 3 h setmanals
De 4 h setmanals
De 4,5 h setmanals
De 6 h setmanals
Cursos de fins a 4 mesos
De 2 h setmanals
De 3 h setmanals
De 4 h setmanals
De 4,5 h setmanals
De 6 h setmanals
Cursos de fins a 9 mesos (curs complet)
De 2 h setmanals
De 3 h setmanals
De 4 h setmanals
De 4,5 h setmanals
De 6 h setmanals
Escola genèrica (pre-esport) i psicomotricitat.
1 o 2 dies a la setmana, per alumne. 45 m/sessió
Fins a 4 mesos,
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana

Euros

15,00
20,10
25,30
28,20
34,50
41,40
55,20
69,60
77,10
96,60
74,80
100,10
124,80
138,60
173,70
Euros

16,70
28,80
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b)

3.1.3

Curs Escolar,
1 dia a la setmana
28,80
2 dies a la setmana
55,20
Activitats en la natura i campus multiesport, cursos intensius, per 2,90
hora i alumne:
*Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest
epígraf es reduiran a un 25%.
* Si participen 2 germans menors de 17 anys en cursos i escoles
d’aquest subepígraf, les tarifes tindran una reducció del 15% per
a cadascun d’ells.
* Si la inscripció és per a curs esportiu complet, el pagament del
mateix es podrà fraccionar en tres quotes iguals; la primera es
farà efectiva en el moment de la inscripció, la segona abans del
dia 20 de desembre i la tercera abans del dia 20 de març de
l’any següent.

3.2.1

3.2 PROGRAMES D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT PER A
ADULTS (majors de 15 anys)
Activitats Físiques de manteniment i perfeccionament
Cursos de fins a 1 mes. 2 h/setmana
21,90
Cursos de fins a 1 mes. 3h/setmana
31,10
Cursos de fins a 3 mesos. 2h/setmana
41,40
Cursos de fins a 3 mesos. 3h/setmana
62,10
Cursos de fins a 4 mesos. 2h/setmana.
54,10
Cursos de fins a 4 mesos. 3h/setmana.
82,20
Cursos de fins a 9 mesos/ Curs Complet. 2h/setmana.
110,40
Cursos de fins a 9 mesos/ Curs Complet. 3h/setmana.
163,30

3.2.2 Preparació oposicions (IVEF, bombers, policia, etc.). Mensual, 5 46,60
dies a la setmana
* Per a les persones jubilades i pensionistes les tarifes d’aquest
epígraf es reduiran a un 25% en les activitats ofertades per
aquestos col·lectius.
*Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest
epígraf es reduiran a un 25%.

3.3.1

3.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES. CURSOS DE NATACIÓ
Piscina descoberta. Cursos Mensuals, majors de 3 anys. 45
m/sessió
De 2 sessions setmanals
De 3 sessions setmanals
De 5 sessions setmanals
* Per a les persones jubilades i pensionistes les tarifes d’aquest
epígraf es reduiran a un 25% en les activitats ofertades per
aquestos col·lectius.
* Per a les persones amb minusvalideses, les tarifes d’aquest
epígraf es reduiran a un 25%.

Euros
21,90
31,60
48,90
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3.3.2
a)

Piscina coberta. 45 m/sessió
Euros
Activitats de natació per a xiquets de 3 i 4 anys i a partir de 15
anys.
- Cursos de fins a 1 mes:
De 1 sessió setmanal
21,30
De 2 sessions setmanals
28,60
De 3 sessions setmanals
38,10
De 5 sessions setmanals
56,00
- Cursos de fins a 3 mesos:
De 1 sessió setmanal
53,80
De 2 sessions setmanals
86,80
De 3 sessions setmanals
110,40
- Cursos de fins a 9 mesos
De 1 sessió setmanal
110,40
b)
Activitats de natació per a xiquets de 4 a 14 anys, jubilats,
pensionistes i natació adaptada.
- Cursos de fins a 1 mes:
De 1 sessió setmanal
19,10
De 2 sessions setmanals
25,20
De 3 sessions setmanals
33,60
De 5 sessions setmanals
47,60
- Cursos de fins a 3 mesos:
De 1 sessió setmanal
48,70
De 2 sessions setmanals
68,90
De 3 sessions setmanals
94,70
- Cursos de fins a 9 mesos:
De 1 sessió setmanal
98,60
c)
Natació pre-part i post- part. Cursos de fins a 1 mes
De 2 sessions setmanals
28,60
De 3 sessions setmanals
38,10
d)
Natació per a menors de 3 anys
Cursos de fins a 1 mes . De 2 sessions setmanals
37,00
Cursos de fins a 3 mes . De 2 sessions setmanals
94,10
e)
Natació escolar (centres educatius)
Trimestral (12 sessions, 1 per setmana), per alumne
32,50
Curs escolar, octubre- Maig (32 sessions, 1 per setmana), per 68,90
alumne
Centres escolars d’Oliva, cursos trimestrals (12 sessions) per 11,20
alumne
* Si participen 2 germans menors de 17 anys en cursos i escoles d’aquest subepígraf,
les tarifes tindran una reducció del 15% per a cadascun d’ells.
EPÍGRAF 4. ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1 SERVEI MÈDIC I DE FISIOTERÀPIA
1ª consulta mèdica. Reconeixement mèdic coplet
Consultes mèdiques de seguiment
Consulta de fisioteràpia
Consulta de fisioteràpia especial: tractament invasiu (E.P.I.), guiat amb
ecografia
Tractament 1ª ecografia
Tractament ecografies de seguiment
Podología: exploració biomecànica informatizada + presa de moldes.

80,00
50,00
30,00
80,00
70,00
45,00
55,00
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4.1.8 Podologia: suports plantars a mesura
4.2 ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES
4.2.1 Campionats i trofeus per equips (futbol- platja, volei- platja, bàsquet 3,
futbol 3, etc.)
- categories juvenils (<18 anys), per equip
- categoria sènior, per equip
4.2.2 Campionats i trofeus individuals (atletisme, frontennis, triatló, tennis de
taula, escacs...)
- categories juvenils (<18 anys)
- categoria sènior
4.2.3 24 hores futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, etc.
- Inscripció, per equip
4.3 SERVEI DE LUDOTECA
4.3.1 - Abonats i participants de cursos
4.3.2 - Resta d’usuaris
4.4 ALTRES SERVEIS
4.4.1 - Duplicats carnet abonat i claus taquilles

132,00

38,00
64,40

4,00
8,10

160,40

1,70
2,80
4,00

Article 4. Bonificacions, Reduccions i devolucions
1. Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del
50% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals,
acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document
acreditatiu.
2. Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja,
membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives
municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciencies de l’esport i EF,
estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos
formatius d’ensenyança de regime especial formatiu, Col·legiats en l’ilustre Col·legi
Oficial de Llicenciats de EF i Ciencies de l’Activitat Física i l’Esport i professors del
CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en
els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals, acreditant, en el
seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.
3. Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificación del
25 % en els cursos d’ensenyament de l’epígraf 3.
4. Les persones que disposen de carnet jove o targeta jove tindran una bonificació del
10% en els cursos d’ensenyament de l’epígraf 3.
5. Els abonats i participants en els cursos de l’epígraf 3 tindran una bonificación del 10
% en el servei de medicina esportiva.
6. L’Ajuntament d’Oliva es reserva el dret de poder desposar d’una (1) plaça gratuïta
de ada vint (20) matriculats en cada activitat o curs esportiu ofertat, per a ús de
persones que pertanyen a col·lectius desfavorits i sempre amb informe del
departament de servesi socials.
7.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.
8. En el 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 seguritat i protecció
Civil.
Article 5. Meritació i Ingrés

7

La meritació de la taxa i la correlativa obligació de contribuir es produeix des del
moment en què s’inicia la prestació del servei. El pagament de la taxa s’efectuarà en el
moment d’entrar al recinte de què es tracte o en el moment de sol·licitar la utilització de
les instal·lacions.
Article 6. Normes de Gestió
Respecte a l’epígraf 3, anualment i per resolució d’Alcaldia, es determinarà la duració
dels cursos en l’oferta pública.
En allò no previst en aquesta Ordenança respecte a normes de gestió, serà d’aplicació
el Reglament General d’utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.
Article 7. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal General
de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.”

TEXT APROVAT PER ACORD PLE : 29-5-14
EXPOSAT AL PÚBLIC:20/6/14 (Levante ), B.O.P NÚM. 151 27/5/14
PUBLICACIÓ DEFINITIVA: B.O.P. NÚM. 215 10/9/14 pàgina núm.54-55

MODIFICACIONS ANTERIORES

TEXT APROVAT PER ACORD PLE : 25/7/13
EXPOSAT AL PÚBLIC: 31/7/13 (Levante ), B.O.P NÚM. 186 7/8/13
PUBLICACIÓ DEFINITIVA: B.O.P. NÚM. 227 24/9/13 pàgina núm.70 a 72

TEXT MODIFICAT PER ACORD PLE : 30/10/08
EXPOSAT AL PÚBLIC: 19/11/08 (Levante ), B.O.P NÚM. 266 del 7/11/08
PUBLICACIÓ DEFINITIVA: B.O.P. NÚM. 311 del 31/12/08

TEXT MODIFICAT PER ACORD PLE: 3/2/06
EXPUEST AL PÚBLIC: 3/3/06 (Levante ), B.O.P NÚM. 56 del 7/3/06
PUBLICACIÓ DEFINITIVA: B.O.P. NÚM.115 del 16/5/06 (anterior modificació)

TEXT MODIFICAT PER ACORD PLE : 29/6/06
EXPOSAT AL PÚBLIC: 8/7/06 (Levante ), B.O.P NÚM. 164 del 12/7/06
PUBLICACIÓ DEFINITIVA: B.O.P. NÚM. 217 del 12/9/06

8

