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20. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS  DE 

 LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS. 

Data última modificació: 11 de juny de 2012 – BOP 138 

Article 1r.- Concepte 

Fent ús de les facultats concedides per els 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 Hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen 

els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la taxa per prestació de 

serveis, realització d’activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal. 

Article 2n.- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la present ordenança la utilització de les següents instal·lacions 

municipals: 

- Les pistes de tennis 

- Pista de basquet 

- Futbet (futbol sala)   

- Les pistes de pàdel 

- Camp de futbol 

- Piscina municipal 

Article 3r.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques que utilitzen les instal·lacions esportives 

o sol·liciten els serveis o la realització d’activitats esportives. En el supòsit que els usuaris dels serveis 

siguen menors d’edat tindran la condició de subjecte passius els pares, tutors o encarregats dels 

menors. 

Article 4t.- Quantia. 

1.- La tarifa de la taxa regulada en esta Ordenança, serà la determinada en la Tarifa continguda 

en l’apartat següent, per a cada u dels diferents serveis o activitats. 

2.- Les Tarifes seran les següents: 

4.2.1.- PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES SENSE INTENCIÓ DE GUANY. 

A) Per a les persones empadronades al municipi de Simat de la Valldigna. 

TENNIS: 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€       cada 

mitja hora. 

BÀSQUET : 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada 

mitja hora. 

FUTBET : 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 
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• L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50€ cada 

mitja hora. 

PÀDEL: 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada 

mitja hora. 

FUTBOL: 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ cada 

mitja hora. 

PISCINA: 

Abonaments: 

• Abonament familiar: 45,00€ 

• Abonament individual adult- de 17 a 65 anys: 28,00 € 

• Abonament individual jubilats i pensionistes (amb carnet): 12,00€ 

• Abonament individual infantil, de 5 a 16 anys: 15,00€.   

Obligatòriament el menor de 12 anys haurà d’anar acompanyat de persona adulta responsable. 

Entrades : 

• Entrada adult (a partir de 16 anys): 3,00€ 

• Entrada infantil (a partir de 5 anys i fins 16 anys): 1,50€ 

 

B) Persones no empadronades al municipi de Simat de la Valldigna. 

Per tots els conceptes (Excepte l’ús de la llum i la utilització de la piscina) les persones que 

no estiguen empadronades a l’ajuntament de Simat abonaran tres (3) euros per persona i hora i mitja 

d’activitat. 

4.2.2.- PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES I REALITZADES AMB INTENCIÓ DE 

GUANY. 

Quan es programen activitats esportives a realitzar per associacions, grups, federacions o 

particulars que cobren als participants, els organitzadors abonaran a l’ajuntament l'equivalent a la 

tarifa estipulada en l'apartat anterior per a cada especialitat i qui les imparteixen hauran d'estar al 

corrent de les seues obligacions tributàries i de responsabilitats civils. 

Article. 5è.- Obligació de pagament. 

1.- L’obligació de pagament de la Taxa regulada en esta Ordenança naix des que s’hi presta o 

realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article dos. 

2.- El pagament de la dita taxa s’efectuarà a l’ajuntament o la biblioteca abans del moment d’entrar 

al recinte que es tracte o en sol·licitar i retirar el corresponent abonament anyal, si s’ha triat esta forma 

de pagament i servirà com autorització. 

Article 6è.- Exempcions. 

6.1.- Estan exempts del pagament per la utilització de les instal·lacions esportives municipals les 

entitats i persones que complisquen les condicions següents: 
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- La utilització de les instal·lacions per celebrar actes benèfics. 

- Actes organitzats per federacions esportives sense intenció de guany. 

- Per la utilització realitzada pels centres d’ensenyament. 

- Per cessió del local d’acord amb la normativa electoral. 

- Actes organitzats pel propi ajuntament. 

- Per la piscina municipal els menors de 5 anys sempre que estiguen acompanyats de 

persona adulta responsable. 

- Per a les altres activitats esportives i, amb la voluntat de promocionar l’esport, estaran 

exempts de pagament per l’ús de les pistes els menors de 16 anys que utilitzen les 

instal·lacions, sols durant la primera hora i mitja de l’activitat. No estaran exempts 

del pagament de l’ús de la llum que serà de 0,50€/mitja hora.   

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

La present Ordenança deroga l’anterior. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al «Butlletí Oficial de la 

Província», i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de juny de 2012, i romandrà en vigor fins a la 

seua modificació o derogació expresses. 

   


