Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de Poliesportiu Municipal (exclosa la
piscina)

De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’art. 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i a allò que s’ha
preceptuat en els articles 15 al 19 i 20 al 27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de Poliesportiu Municipal (exclosa la
piscina), que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que
s’ha previngut en l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de Poliesportiu Municipal.
ARTICLE 3 SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques
així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei de Poliesportiu
Municipal.
Quan es tracte de menors d’edat o persones legalment incapacitades, la sol·licitud haurà de ser
subscrita pels que exerceixen la pàtria potestat, tutela o curatela, segons els casos.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en els apartats següents.
1. ACCÉS AL RECINTE DEL POLIESPORTIU PER A ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
(EXCLOSA PISCINA)
CONCEPTE

IMPORT

CARNETS
Carnet individual per a menors de 18 anys

0 €/persona

Carnet individual per a majors de 18 anys

42 €/persona

Carnet familiar1

65 €

Carnet reduït

15 €/persona

a) supòsits en què no hi haja reserva d’instal·lacions ni ús de
vestidors
b) supòsits en què, per necesitat de la competició en la qual
estiguen inscrits, es necessita un carnet d’instal·lacions
d’altra localitat, havent-ne d’acreditar-ne el pagament
ENTRADES 2
Entrada individual per a menors de 18 anys

0 €/persona

Entrada individual per a majors de 18 anys

3 €/persona

LLOGUER D’INSTAL·LACIONS

3

Pavelló cobert (sense llum)
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ARTICLE 1. NATURALESA I FONAMENT

Pavelló cobert (amb llum)

90 €

Camp de gespa artificial (sense llum) 2h futbol 11 / 1h futbol 7

90€ / 60 €

Camp de gespa artificial (amb llum) 2h futbol 11 / 1h futbol 7

110€ / 80 €

Camp de terra (sense llum)

45 €

Camp de terra (amb llum)

60 €

1. Respecte al carnet familiar:
Aquest tipus de carnet inclou:
 els cònjuges o parelles de fet o pare o mare separats legalment
 fills major d’edat incapacitats judicialment subjectes a la pàtria potestat prorrogada o
rehabilitada
 fills majors d’edat inclosos en el títol de família nombrosa
No cal incloure els fills menors d’edat per estar exemptes del pagament de les taxes del carnet
de pistes.
Per a poder obtenir el carnet familiar, la condició de nucli familiar s’acreditarà mitjançant la
presentació d’algun d’aquests documents:
a) Llibre de família
b) Certificat en el registre autonòmic o municipal d’unions de fet
c) Certificat de convivència del padró municipal
Així mateix, caldrà aportar, si fos el cas:
· Carnet de família nombrosa per al cas de fills majors d’edat que hi figuren
· Resolució que determine la incapacitació judicial dels fills majors d’edat
Per aplicar la bonificació per minusvalidesa en aquest tipus de carnet, tots els membres hauran
d’acreditar, en el moment de la sol·licitud, aquesta condició.
2. Respecte a les entrades:
Les entrades donaran dret a utilitzar les instal·lacions durant una hora.
Les entrades individuals es satisfaran en tot cas, llevat d’entrenaments i/o competicions oficials
i/o esdeveniments d’entrada lliure organitzats per la Regidoria d’Esports o amb la seua
col·laboració.

El lloguer de les instal·lacions serà per a ús exclusiu del col·lectiu de persones que satisfacen la
taxa i suposarà el dret de poder fer-ne ús durant el temps màxim que figura en la tarifa.
La taxa per lloguer d’instal·lacions no se satisfarà en cas que l’usuari que les reserve siga titular
del carnet de pistes i/o quan es tracte d’entrenaments i/o competicions oficials, encara que els
equips no siguen locals, sempre que hi haja disponibilitat de les instal·lacions y criteri de
reciprocitat de tracte amb els municipis respectius.
RESERVA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL POLIESPORTIU PER A
ENTRENAMENTS I/O COMPETICIONS OFICIALS (EXCLOSA LA PISCINA)
La reserva de les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal per a entrenaments i/o
competicions oficials haurà de fer-se presentant sol·licitud a la coordinació d’esports en el
mes de setembre de la temporada en curs. Juntament amb aquesta sol·licitud haurà de
presentar-se, obligatòriament, el carnet de pistes de tots i cadascun dels seus jugadors.
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3. Respecte al lloguer de les instal·lacions

La coordinació d’esports estudiarà totes les sol·licituds i assignarà els horaris a cadascun dels
clubs que haja presentat la sol·licitud. Aquests horaris entraran en vigor en el mes d’octubre i
tindran vigència fins al mes de juny (inclusivament).
L’Ajuntament procedirà a detraure, amb càrrec de la subvenció municipal, els imports pendents
de pagament per qualsevol concepte arreplegat en aquesta ordenança als clubs que sol·liciten
les instal·lacions municipals per als seus entrenaments i/o competicions i els seus membres no
n’estiguen al corrent en el pagament.
2. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Concepte
Quota mensual per a majors de 18 anys
Quota mensual per a menors de 18 anys

Quantia total per curs
(tot el període)
190,00 €
110,00 €

3.- TARGETA / CARNET DE CONTROL D'ACCÉS
Concepte

Quantía

RENOVACIÓ DE TARGETA / CARNET de control d'accés (amb
independència del motiu pel qual es necessite la renovació)

5,00€

EMISSIÓ DE TARGETA / CARNET de control d'accés per a
usuaris exempts de taxa o que no en disposen per altres motius

5,00€

Per a l'accés al recinte del poliesportiu caldrà presentar la targeta/carnet de control d'accés que
se li lliura a l'usuari sense càrrec addicional la primera vegada en el moment de matrícula que
comporte pagament de taxes. En cas de no presentar-la, se li permetrà a l'usuari l'accés fins a
un màxim de dues ocasions, prèvia comprovació que es tracta d'un usuari registrat en el
sistema. Si es donara una tercera ocasió, haurà de presentar necessàriament la targeta/carnet
de control o no se li permetrà l'accés.

Les normes anteriors de control d'accés no seran aplicables en el cas d'usuaris que no
disposen de targeta/carnet per estar exempts de taxes ni tampoc en el cas d'entrades diàries,
llevat que passen a necessitar-se targetes també per a aquests supòsits, en aquest cas, també
hauran de complir aquestes normes. Si aquests usuaris volen una targeta de control d'accés
per diferents motius, hauran d'abonar les taxes d'emissió de les mateixes.
4. CAMPUS ESPORTIUS I ESDEVENIMENTS SIMILARS
CONCEPTE

QUANTIA

Ús de les instal·lacions autoritzades en Exempt de taxa (previ
cada cas (si es pertany al Consell Local informe favorable de la
d'Esports de Cocentaina)
regidoria
d'esports,
presentant
balanç
econòmic de despeses i
ingressos, sempre que
l'activitat
siga
no
lucrativa per al club, amb
caràcter
formatiu
i
educatiu)
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Un cop obtinguda una targeta/carnet de control d'accés, haurà de conservar-se la mateixa per a
futures temporades. En cas de no disposar-ne per qualsevol motiu, s’haurà d'abonar les taxes
de renovació.

Ús de les instal·lacions autoritzades en
cada cas (si no es pertany al Consell
Local d'Esports de Cocentaina)

150€/dia

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions del poliesportiu per a l'organització de campus, clínics,
escoles de tecnificació i activitats similars, els clubs inscrits en el Consell Local d'esports i altres
entitats l'objecte social de les quals siga la realització d'activitats esportives, amb les següents
condicions :
a) No hauran d'alterar el funcionament normal de les activitats pròpies del poliesportiu, havent
d'estar lliures i disponibles les instal·lacions.
b) Hauran de presentar sol·licitud dins el mateix any natural en què vaja a realitzar l'activitat i
amb la suficient antelació per poder ser autoritzada degudament.
d) En cas de coincidència de diverses sol·licituds sobre les mateixes instal·lacions i
període, s'observarà el següent criteri de baremació:
a. Tindran prioritat les associacions pertanyents al Consell Local d'Esports
b. En cas de necessitat de desempat, s'atendrà a l'ordre d'entrada de la sol·licitud en
el Registre d'Entrada Municipal, per número de registre d'entrada.
c. Estudiada la sol·licitud, es concedirà, si és el cas, una autorització provisional o
condicionada en la qual es requerirà l'interessat perquè presente, en el termini que
es determine en l'autorització, la qual serà, en tot cas, anterior a l'inici de l'activitat,
les assegurances que es consideren procedents (d'accidents, i, si escau, de
responsabilitat civil) a més de l'acreditació del pagament de la taxa. Complerts
aquests requisits, l'autorització esdevindrà en definitiva, considerant denegada
definitivament en cas contrari
ARTICLE 5. MERITACIÓ
1. La taxa es merita des que se sol·licita el carnet de temporada o la inscripció en les Escoles
Esportives o bé quan es pretenga utilitzar les instal·lacions individualment o per grups, podent
exigir-se el dipòsit previ total.
2. Carnet de pistes:
2.1 El carnet de pistes individual i familiar tindrà validesa per a una temporada, la qual
comprendrà el període de l’1 d’octubre fins al 30 de setembre, inclusivament, de l’any següent.

2.3 La taxa en concepte de carnet serà irreductible, tant en el cas d’altes com de baixes que es
produïsquen al llarg de la temporada, i no serà procedent en cap cas la seua devolució.
3. Escoles esportives:
3.1 La taxa en concepte “escoles esportives” tindrà validesa per a una temporada, la qual
comprendrà el període de l’1 d’octubre fins al 31 de maig, inclusivament, de l’any següent.
3.2 L’import de la taxa s’abonarà mitjançant la realització de 2 pagaments:
- El primer, pel 50% del total, que es pagarà en realitzar la sol·licitud d’inscripció. El
pagament d'aquest serà imprescindible per a poder fer efectiva la inscripció i iniciar
el curs.
-

El segon, pel 50% restant, es pagarà a partir del mes de febrer mitjançant el rebut
que emetrà l’ajuntament.

3.3 En el cas de noves altes en les escoles esportives una vegada iniciada la temporada, haurà
d’abonar-se el 100% del curs si l’alta se sol·licita entre els mesos d’octubre i gener de l’any
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2.2 El pagament s’efectuarà en realitzar la sol·licitud del carnet.

següent (ambdós inclusivament) o el 50% del curs si l’alta se sol·licita entre els mesos de febrer
i maig, ambdós inclusivament. Aquestes quanties seran irreductibles.
3.4 Anul·lacions i baixes:
3.4.a) Només es permetran anul·lacions de matrícula amb dret a la devolució total de la taxa
fins al 15 d’octubre de cada temporada.
3.4.b) Així mateix, es permetran baixes pel segon període de cobrament complet, sempre que
se sol·liciten al mes de gener, en el cas, no es generarà el rebut corresponent.
3.4.c) Respecte a baixes fora dels supòsits anteriors, és a dir, al llarg de cada un dels dos
períodes, només es tramitaran baixes definitives per algun dels següents motius:
- Per aportació de prescripció mèdica que pose de manifest la impossibilitat de practicar l'esport
a la resta de la temporada
- Per canvi de residència acreditat mitjançant el certificat d'empadronament corresponent
- Per causes laborals o relacionades amb el SERVEF que posen de manifest la impossibilitat
de practicar l'esport a la resta de la temporada, havent d'aportar certificat de l'empresa amb
l'horari de treball incompatible o convocatòria del SERVEF per a realització de curs, pràctiques,
etc , en el qual conste l'horari incompatible amb l'esport.
En els casos del present apartat 3.4.c), la taxa es reduirà de forma proporcional en funció del
moment que s'efectue la sol·licitud de baixa, calculant-les proporcions en mesos naturals. El
mes en què es produïsca la baixa s'abonarà íntegre.
En tot cas, les sol·licituds de baixa s'han de presentar per escrit al Registre d'Entrada de
l'Ajuntament. La falta de comunicació per escrit de la baixa en el moment de produir-se la
situació que la motiva comportarà l'obligació de seguir satisfent la taxa.
4. La taxa per entrades i lloguer d’instal·lacions s’abonarà en realitzar la sol·licitud de l’entrada o
la sol·licitud d’ús de les instal·lacions. Sense l’acreditació del pagament previ, no es podrà
accedir a l’ús d'aquestes.

6. En confeccionar la inscripció, ja siga per a carnet o per a les escoles esportives, l’alumne que
figure amb rebuts impagats de la temporada anterior o dels cursos d’estiu no podrà realitzar la
inscripció fins que presente el justificant del pagament pendent.
ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Els supòsits d'exempció o bonificació previstos en els apartats següents no són aplicables a les
entrades diàries ni als lloguers d'instal·lacions ni a les taxes d'emissió o renovació de la targeta
de control d'accés ni al carnet reduït, els quals cal pagar íntegrament.
Supòsits d'exempció o bonificació:


Els discapacitats físics o psíquics que puguen acreditar un grau de minusvalidesa a
partir del 33% i menor del 65% gaudiran d'una bonificació del 75%. Si el grau de
minusvalidesa és major o igual al 65%, la bonificació serà del 100%. En tots dos casos,
la bonificació podrà anar referida al carnet de pistes i a les escoles esportives. Aquest
extrem s'acreditarà sempre mitjançant presentació, per part de l'interessat, del certificat
de minusvalidesa emès per l'òrgan competent.
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5. La taxa per realització de campus o esdeveniments similars s’abonarà en el termini que
determine l’autorització municipal i, en tot cas, de forma prèvia a l’inici de l’activitat.



Les famílies nombroses tenen una bonificació del 20% en el carnet de pistes i en les
escoles esportives. La condició de família nombrosa s’acredita amb l'aportació del
corresponent carnet expedit per l’òrgan competent. No serà suficient l’aportació del
llibre de família per acreditar la condició de família nombrosa.



Les famílies que acrediten tindre en la unitat familiar ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional tenen una bonificació del 50% en carnet de pistes i escoles
esportives.

El concepte “unitat familiar” inclourà els mateixos membres que el carnet familiar i, a més, els
fills menor d’edat que obtinguen rendes i convisquen en la unitat esmentada.
A aquestes efectes, es considera ingressos anuals la suma de les bases imposables de tots els
membres de la unitat familiar que perceben rendes.
Per a acreditar aquest extrem, la persona interessada ha de presentar un dels documents
següents, referits a la situació de l’any natural anterior al de la matrícula:
· Certificat de l’Agència Tributària on figuren els ingressos anuals de tots i cadascun dels
membres de la unitat familiar.
· Declaració de la renda de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar que estiguen
obligats a presentar-la i/o dades fiscals facilitades per l’AEAT per a la confecció de la declaració
de la renda d’aquells membres de la unitat familiar que no estiguen obligats a presentar-la.
· Informe dels Serveis Socials Municipals, si l’ajuntament ja té constància d’aquest extrem per
qualsevol altra via o expedient

• Els jubilats tindran una bonificació del 50% en el carnet de pistes i les escoles esportives.
Per acreditar aquest extrem, l'interessat haurà de presentar un certificat del Ministeri de Treball
i Afers Socials que acredite aquesta condició. El cònjuge de la persona jubilada podrà obtenir
aquesta bonificació igualment si acredita la seua condició de cònjuge mitjançant la presentació
de qualsevol d'aquests documents:
a. llibre de família
b. certificat en el registre autonòmic o municipal d'unions de fet
c. certificat de convivència del padró municipal
• Els pensionistes tindran una bonificació del 30% en el carnet de pistes i les escoles
esportives. Per acreditar aquest extrem, l'interessat haurà de presentar un certificat del Ministeri
de Treball i Afers Socials que acrediti aquesta condició. El cònjuge de la persona pensionista
podrà obtenir aquesta bonificació igualment si acredita la seua condició de cònjuge mitjançant
la presentació de qualsevol d'aquests documents:
a. llibre de família
b. certificat en el registre autonòmic o municipal d'unions de fet
c. certificat de convivència del padró municipal
En cas de tenir dret a bonificació per més d'un apartat, s'aplicarà la bonificació que comporte un
percentatge major de descompte
DISPOSICIÓ FINAL: La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2015 i
estarà en vigor fins que es modifique o es derogue de manera expressa.
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En cas que, en el moment de matrícula i sol·licitud de bonificació, les dades referides a la renda
de l'any natural anterior ja estiguen disponibles per a la consulta pels serveis municipals, els
documents anteriors es poden substituir per una autorització a aquests serveis perquè
consulten les dades. En cas contrari, haurà d'aportar la documentació de qualsevol dels tres
apartats anteriors, adjuntant, en el cas dels apartats b i c, una autorització signada per tots els
membres de la unitat familiar perquè els serveis municipals puguen consultar les dades de la
renda a efectes de comprovacions posteriors.

DILIGÈNCIA per a fer constar que aquesta ordenança es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 186, de 14 d’agost de 2001.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles 4 i 5 d'aquesta ordenança es van modificar i es
va publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 154, de 8 de juliol de
2002.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles 4, 5 i 6 d'aquesta ordenança es van modificar i
es va publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 211, de 13 de
setembre de 2003.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles 4, 5 i la disposició final d'aquesta ordenança es
va modificar i es va publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 122,
de 29 de maig de 2004.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 300, de 31 de desembre de 2004.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 143, de 27 de juny de 2005.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 178, de 4 d’agost de 2006.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats d'aquesta ordenança es van publicar
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 113, de 6 de juny de 2007.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats de la present ordenança es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 177, de 15 de setembre de 2010.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats de la present ordenança es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 182, de 22 de setembre de 2011.
DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats de la present ordenança es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 158, de 20 d’agost de 2012.

LA SECRETARIA ACCTAL.,
M. Milagros Garcia Navarro
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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DILIGÈNCIA per a fer constar que els articles modificats de la present ordenança es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118, de 22 de juny de 2015.

