
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES  DE  PROPIETAT  MUNICIPAL,  ADSCRITES  AL  CONSELL  ESPORTIU
MUNICIPAL. 

Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
de conformitat amb el previst en els articles 41 a 42 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,i la
Llei 8/1989 de Taxes i Preus públics, aquest Ajuntament estableix els preus públics per
prestació  de  serveis,  realització  d'activitats  esportives  i  utilització  de  les  instal·lacions
esportives de propietat municipal i adscrites al Consell Esportiu Municipal.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix  el  fet  imposable  dels  preus  públics  la  prestació  del  servei,  realització
d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal.

Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'aquests preus públics, totes les persones físiques o jurídiques i
les entitats al fet que es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003,General Tributària,de 17 de
desembre  que  sol·liciten  la  utilització  de  les  instal·lacions  esportives  enumerades  en
l'article anterior.

També es considera subjectes passius, els Clubs o associacions esportives inscrites en el
registre d'associacions veïnals de Xàtiva.

Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es consideraran
deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.

Article 5. Exempcions.
Sobre els preus públics establerts, únicament s'aplicaran les següents exempcions:

a).La  utilització  de  forma  col·lectiva  d'instal·lacions  o  espais  pels  CENTRES
D'ENSENYAMENT, PÚBLICS O CONCERTATS DE XÀTIVA, per al desenvolupament de
l'assignatura d'Educació Física, Setmanes Culturals, Festivals, etc.

S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines municipals.

b).Activitats  que tinguen  com a  objecte  la  promoció,  foment,  divulgació  o  pràctica  de
qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per l'AJUNTAMENT DE XÀTIVA
(CONSELL  ESPORTIU  MUNICIPAL),  GENERALITAT  VALENCIANA  O  DIPUTACIÓ
PROVINCIAL.  I  altres  Administracions  públiques,  que  sol·liciten  la  utilització  de  les
instal·lacions  esportives  municipals,  en  casos  puntuals  de  necessitat  i  degudament
justificats.

c).Els/les esportistes, àrbitres-col·laboradors/es, delegats/des i entrenadors/res inscrits/es
en els XXXVIII  JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PROMOGUTS
PER LA GENERALITAT VALENCIANA,  en les seues fases local,  comarcal,  provincial,



autonòmica i nacional en el període de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 de Juny de
2020.

d).Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS, en els termes establits en la legislació
electoral.

Article 6. Bonificacions.

a).ESPORTISTA BECAT COM A ESPORTISTA ELIT, per la Diputació València, CSD, Pla
ADO,  Generalitat  Valenciana  o  l'Ajuntament  de  Xàtiva/CEM,  dins  dels  últims  3  anys,
empadronat  en  Xàtiva  i  fins  a  complir  els  21  anys,  tindrà  una  bonificació  del  100%.
Exclusivament  en  l'espai  esportiu,  franja  horària  i  període  anual  marcat  pel  Consell
Esportiu Municipal.

b).CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES LEGALMENT CONSTITUÏDES I INSCRITES
EN  EL  REGISTRE  D'ASSOCIACIONS  VEÏNALS  DE  XÀTIVA,  AMB  LLICÈNCIA
FEDERATIVA.

Els i les membres d'un Club o Associació Esportiva, inscrits en el Registre d'Associacions
Veïnals de Xàtiva, membre de la Coordinadora de Associacions Esportives de Xàtiva, amb
participació  en  trobades,  competicions  i  lligues  oficials  fora  de  la  localitat  de  Xàtiva
(esportistes, tècnics, àrbitres, jutges i jutgesses, delegats/des i cos mèdic), amb llicència
federativa en vigor; obtindran un 100% de bonificació en els preus públics corresponents a
l'abonament de les instal·lacions esportives, amb accés gratuït exclusivament als espais
reglamentaris  de la  modalitat  esportiva  corresponent i  en l'horari  establert  pel  Consell
Esportiu Municipal, sent el subjecte passiu el Club o Associació esportiva al qual pertanya
el/la esportista federat/da.

Aquestes  activitats  no  podran  contravenir,  en  cap  cas,  el  principi  d'igualtat,  i  no
discriminació cap a les dones.

Quedant de la següent manera:

CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 100% sobre els preus públics.

Requisits:

Llicència federativa en vigor i haver participat almenys en el 50 % de les competicions
programades per la seua federació. La sol·licitud d'aquesta justificació serà potestat del
CEM.

Que el beneficiari/a pertanya a un Club o Associació esportiva de la ciutat i inscrita en el
Registre d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament Xàtiva, i amb participació en trobades,
competicions i lligues fora de la localitat de Xàtiva.

Els preus públics inclouen l'accés a totes les instal·lacions, excepte el gimnàs, que tindrà
una bonificació del  50%, prèvia assignació de la franja horària per el CEM.

Així mateix gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la llum artificial.

En casos excepcionals, i prèvia sol·licitud individual,  acreditant la condició de federat i
membre d'un club no usuari de les instal·lacions esportives municipals, podrà tenir una
bonificació de un 40 %, prèvia autorització per el CEM.



En  el  supòsit,  que  els/les  membres  d'un  Club  o  Associació  amb  llicència  federativa,
sol·licitaren  l'accés  a  altres  espais  esportius  fóra  l'horari  d'entrenament  o  competició,
establert pel Consell Esportiu Municipal, se li aplicarà el preu públic,corresponent.

c).MEMBRES  DE  CLUBS  I  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES,  SENSE  CONDICIÓ  DE
FEDERATS.

Es permetrà l'ús dels membres que pertanyen a un Club o Associació esportiva, sense
llicència federativa, inscrits en el Registre Associacions Veïnals de Xàtiva,podent bonificar-
se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat  per aquest  organisme, sent  la
bonificació mínima del 10% i la màxima del 40%, sempre que l'activitat que es vaja a
realitzar,  siga  o  no  esportiva,  tinga  caràcter  benèfic,  social,  sanitari,  cultural,  etc.,  i
concórreguen raons d'interès públic en la seua celebració.

El  percentatge minin i  màxim a aplicar, serà el resultat de valorar per el  CEM, prèvia
acreditació, els següents aspectes:

• Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament de Xàtiva o CEM .............................20%
• Foment de sectors: Diversitat Funcional, dona, tercera edat,etc. ..............................10%
• Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant. ........................................................10%

d) ASSOCIACIONS, NO ESPORTIVES I SENSE FINALITAT DE LUCRE INSCRITES EN
EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS.

Es  permetrà  l'ús  de  les  Associacions  sense  finalitat  de  lucre,  podent  bonificar-se  la
quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat pel Consell Esportiu Municipal, sent la
bonificació mínima del 10% i la màxima del 30%, sempre que l'activitat que es vaja a
realitzar,  siga  o  no  esportiva,  tinga  caràcter  benèfic,  social,  sanitari,  cultural,  etc.,  i
concórreguen raons d'interès públic en la seua celebració.

Aquestes  activitats  han  de  ser  promogudes  per  associacions  sense  ànim  de  lucre  i
inscrites en el Registre associacions Veïnals Ajuntament de Xàtiva.

Sols  en  l'espai  esportiu,  franja  horària  i  període  anual  marcat  pel  Consell  Esportiu
Municipal.

El  percentatge minin i  màxim a aplicar, serà el resultat de valorar per el  CEM, prèvia
acreditació, els següents aspectes:

• Activitats destinades a menors 18 anys......................................................................10%
• Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament. Consell Esportiu Municipal.............10%
• Foment de sectors: Diversitat Funcional, dona, tercera edat, etc.................................5%
• Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant............................................................5%

e)  ALTRES  PERSONES  FÍSIQUES,  ENTITATS  PÚBLIQUES  I  PRIVADES  SENSE
FINALITAT DE LUCRE.

El  Consell  Esportiu  Municipal  oferirà  la  utilització  bonificada  de  un  100%,  a  aquelles
activitats  esportives puntuals  i  temporals  (Campus,  Escoletes,  Celebracions  culturals  i
festives,etc),  promogudes  per  persones  físiques,  entitats  públiques  o  privades,  sense
finalitat  de  lucre  i  que  no  estiguen  contemplades  en  la  present  ordenança,  i  que



promoguen activitats destinades a la promoció, divulgació i foment de l'activitat esportiva a
la ciutat de Xàtiva, prèvia autorització per el CEM.

En el cas d'ús dels serveis de Piscina d´Estiu, aquelles entitats que sol·liciten tal servei,
per un període inferior a un mes, i amb una limitació que no supere l'hora, podrà bonificar-
se fins a 80 % del preu diari, prèvia autorització per el CEM.

f) ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE.

Quan una entitat amb finalitat de lucre sol·licite les instal·lacions, el preu públic sobre la
base de:

Fora de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 150% sobre el preu públic establit per a l'espai o servei sol·licitat.

Dins de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 100% sobre el preu públic establit per a l'espai o servei sol·licitat.

g)  ÚS  DE  LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  MUNICIPALS  PER  CENTRES
DOCENTS.

• Centres docents privats.............................................................................................50 %

Article 7. Quota tributària.

I. US D'ESPAIS ESPORTIUS.

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per els preus
públics. que segueixen de les instal·lacions de la Poliesportiu Municipal “Les Pereres”;
Pavelló Esportiu Municipal, Francisco Ballester, Pavelló Voleibol i Camp de Futbol Paquito
Coloma,per us puntual i ocasional.

ACCÉS SALA DE CARDIO. POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES”

• De 14 a 64 anys.
Per dia ........................................................................................................................4,00
Per mes.....................................................................................................................15,00

 
• Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat funcional (major o igual al 33%).

Per dia.........................................................................................................................2,00
Per mes ....................................................................................................................13,00

MONITOR/A  SALA  CARDIO  I  MUSCULACIÓ.  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  “LES
PERERES”

Plans individualitzats, Assessorament i Seguiment entrenament personalitzat.

• De 14 a 64 anys.
Per dia.........................................................................................................................2,00
Per mes ......................................................................................................................6,50

 
• Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat Funcional (major o igual al 33%).

Per dia ........................................................................................................................1,00
Per mes ......................................................................................................................5,50



CAMP DE FUTBOL 7. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts.

• Llum natural .............................................................................................................33,00
• Amb llum artificial .....................................................................................................43,00

CAMP DE FUTBOL 11. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts

• Llum natural .............................................................................................................53,50
• Amb llum artificial .....................................................................................................69,00

PISTA  DE  FUTBOL  SALA/VOLEIBOL/BASQUET/HANDBOL.  Per  partit  o  activitat
esportiva de 60 minuts

• Llum natural .............................................................................................................23,50
• Amb llum artificial .....................................................................................................33,00

TENNIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:Per partit o activitat esportiva de 60 minuts.
En el cas de Pàdel i de tennis en la modalitat de dobles parelles  90 minuts.

• Llum natural ...............................................................................................................6,00
• Amb llum artificial .......................................................................................................9,00

PISTES PAVELLONS ESPORTIUS:Per partit o activitat esportiva de 60 minuts

Llum natural

• Un terç de pista...........................................................................................................7,75
• Dos terços de pista....................................................................................................15,50
• Pista completa...........................................................................................................23,50

Amb llum artificial

• Un terç de pista.........................................................................................................11,35
• Dos terços de pista....................................................................................................22,40
• Pista completa...........................................................................................................33,80

PISTA DE ATLETISME.

• Per dia.........................................................................................................................1,00
• Per mes.....................................................................................................................10,00
• Per anys....................................................................................................................60,00

AULARI  XERRADES  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  “LES  PERERES”  .Per  activitat
formativa de 60 minuts

• Llum natural (Per hora d'activitat)..............................................................................15,00
• Amb llum artificial......................................................................................................20,00
• Projector audiovisual...................................................................................................5,00

Durant diferents períodes estacionals, s'utilitza el servei de llum artificial per espai de 30
minuts, pot valorar-se una preus públics per utilització de llum artificial pel 50% del que
indica  la  preus  públics  en  l'espai  corresponent.  (canvis  d'hora  tardor  a  hivern  i  de
primavera a estiu).

BONIFICACIONS

• Els abonaments de 4 usos i durant una vigència d'un any tindran una bonificació d'un
10% del preu públic de l'espai esportiu.



• L'entitat organitzadora d'una lliga local, tindrà una bonificació d'un 40% del preu públic
de l'espai esportiu, llum no inclosa.

• En cas d'activitat esportiva amb reserva anual o temporada, tindrà una bonificació d'un
20%. del preu públic, llum no inclosa.

II. PISCINES MUNICIPALS

PISCINA COBERTA POLIESPORTIU  MUNICIPAL  “LES  PERERES”.  (De  setembre  a
maig) – BANY LLIURE

ATENCIÓ: Ús limitat als carrers marcats pel Consell Esportiu Municipal. Una hora màxima
de ús.

i. ENTRADA INDIVIDUAL:

• De 3 a 16  anys.....................................................................................................3,00
• De 17 a 64  anys...................................................................................................4,00
• Jubilats/des i Pensionistes....................................................................................3,00
• Diversitat Funcional (major o igual al 33%)............Descompte segons taula annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica..............................Descompte segons taula annexa.

ii. ABONAMENT 10 ENTRADES.

• Individual 9 a 16 anys.........................................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys.......................................................................................20,00
• Individual jubilat/des i pensionista..........................................................ZZZ..15,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%).............Descompte segons taula annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica..............................Descompte segons taula annexa.

iii. ABONAMENT MENSUAL.

• Individual 9 a 16 anys.........................................................................................25,00
• Individual 17 a 64 anys.......................................................................................30,00
• Individual jubilat/des i pensionista......................................................................25,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%).............Descompte segons taula annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica..............................Descompte segons taula annexa.

iv. ABONAMENT MENSUAL + SALA CARDIO.

• Individual 14 a 16 anys.......................................................................................30,00
• Individual 17 a 64 anys.......................................................................................40,00
• Individual jubilat/des i pensionista......................................................................30,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%).............Descompte segons taula annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica..............................Descompte segons taula annexa.

Els abonaments tindran una caducitat de 90 dies, des de la seua emissió.

PISCINA PERÍODE ESTIVAL: PISCINA POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES” I
LA MURTA .

i. ENTRADA INDIVIDUAL:

• De 0 a 8 anys: .......................................................................................................Exempt
• De 9 a 16  anys...........................................................................................................2,00
• De +17 a 64  anys.......................................................................................................3,00



• Jubilats/des i Pensionistes..........................................................................................2,00
• Diversitat Funcional (major o igual al 33%).................................................................2,00

ii. ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL

• Familiar (inclou fills/es menors de 16 anys) .............................................................65,00
• Individual 9 a 16 anys................................................................................................20,00
• Individual 17 a 64 anys..............................................................................................30,00
• Individual jubilat/des i pensionista.............................................................................20,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%)....................Descompte segons taula annexa.
• Lloguer hamaca..........................................................................................................0,50

PISCINES PEDANIES.Torre Lloris i Annahuir.

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Piscina Pedanies”,
així com les activitats que es realitzen, i es regirà pels preus públics que segueixen

i. ENTRADA INDIVIDUAL.

• De 0 a 8 anys:........................................................................................................Exempt
• Majors 8 anys..............................................................................................................2,00

ii. ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL

• Familiar.....................................................................................................................45,00
• Individual 9 a 16 anys................................................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys..............................................................................................20,00
• Individual jubilat/des i  pensionista............................................................................15,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%)....................Descompte segons taula annexa.

III. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Constitueix  l'objecte  d'aquesta  exacció,  en  la  inscripció  en  les  activitats  esportives
municipals, i es regirà pels preus públics que s'indiquen:

Per a totes les activitats esportives s'establirà un mínim de 20 participants.

En funció de l'espai esportiu, el CEM podrà establir places limitades per a les activitats
esportives municipals.

A).ACTIVITATS DIRIGIDES DESTINADES A JOVES, ADULTS/ES I TERCERA EDAT.(1) 

i. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Sessions setmanals                        Trimestre  (2)                                                        Curs complet   
2 dies setmana....................................27,00................................................................68,00
3 dies setmana....................................39,00..............................................................100,00
Jubilats/pensionistes: 2 dies/set..........14,00................................................................34,00
Jubilats/pensionistes: 3 dies/set..........20,00................................................................50,00

(1) Pilates, Aeròbic, Manteniment físic adults/es, Gimnàstica Correctiva, Tai-txi, Ball Esportiu,altres activitats
dirigides, o activitat semblant assistit per un/a Monitor/a.

(2) TRIMESTRES:

1r) 16 Setembre al 31 Desembre.



2n) 1 Gener a 31 Marc.
3r) 1 abril al 30 Juny

ii. PISCINA COBERTA MUNICIPAL. (de setembre a maig)

Aquagym
• 2 dies setmana,sessió de 45 minuts........................................................22,00 €/mes
• 2 dies setmana,sessió de 45 minuts.................................................60,00 €/trimestre
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts.....................................................144,00 €/curs

• Jubilats/des i pensionistes
•  2 dies setmana, sessió de 45 minuts......................................................20,00 €/mes
•  2 dies setmana, sessió de 45 minuts...............................................54,00 €/trimestre
•  2 dies setmana, sessió de 45 minuts....................................................130,00 €/curs

Activitats dirigides amb Monitor/a (Ensenyament,Adaptada,Diversitat,etc)

• 1 dia a la setmana (Dissabtes)..................................................................15,00€/mes
• 1 dia a la setmana(Dissabtes)...........................................................40,00€/trimestre
•  2 dies setmana 45 minuts.......................................................................30,00 €/mes
• 2 dies setmana 45 minuts.................................................................80,00 €/trimestre

• Jubilats/des i pensionistes
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts.......................................................20,00 €/mes
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts................................................54,00 €/trimestre
• Diversitat funcional (major o igual al 33%).............Descompte segons taula annexa.

Iii. PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU (Juny i Juliol)

Aquagym

• 2 dies setmana ......................................................................................10,00 €/mes
• Jubilats/des i pensionistes: ......................................................................8,00 €/mes
• Diversitat funcional (major o igual al 33%)............Descompte segons taula annexa.

B).ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR (FINS A 16 ANYS)

• Escoles Esportives Municipals. .......................................................................64,00 Curs

*Opció pagament per mesos restants.

• Escola Esportiva d´Estiu. Incloses excursions............................................... 25,00 €/set.

*Opció pagament per setmanes.
 

i. PISCINES MUNICIPALS.

• Cursos de Natació

1 dia a la setmana (Dissabtes)..................................................................15,00€/mes
1 dia a la setmana (Dissabtes)..........................................................40,00€/trimestre
 2 dies setmana 45 minuts.......................................................................30,00 €/mes
 2 dies setmana 45 minuts................................................................80,00 €/trimestre
Diversitat funcional (major o igual al 33%).............Descompte segons taula annexa.

*L'entrada de l'acompanyant dels xiquets/as fins a 3 anys estarà inclosa en el preu públic.



C).ALTRES SERVEIS.

• Autobús escola d´estiu. (mínim 25 alumnes/as)......................................14,00 €/setmana
• Servei d'acollida escola esportiva d´estiu..................................................5,00 €/setmana
• Pèrdua de la targeta o carnet: duplicat targeta............................................3,00 €/targeta

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A LA SALA CARDIO I MUSCULACIÓ.

• Diversitat Funcional (major o igual al 33%)...................Descompte segons taula annexa.

• Carnet Jove IVAJ........................................................................................................50%

• Aturats/des inscrits en els serveis públics d'ocupació, i amb una antiguitat
major de 2 anys. ........................................................................................................50%

• Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar). .......................................20%

• Víctima violència de genere i menors al seu càrrec ...................................................50%

• Bonificació Familiar: Pares o/i Mares amb Fills/es fins a 16 anys. .............................20%

• Família Monoparental.(per cada membre de la unitat familiar)...................................20%

• Els pares/mares/tutors/tutores dels/les alumnes fins 16 anys, inscrits en les activitats
esportives  municipals  o  entrenaments de clubs federats  de Xàtiva,  se'ls  aplicara  la
bonificació en el dia i franja horària utilitzada per l'esportista menor.Z......................50%

S'haurà d'acreditar al CEM la condició que done dret a bonificació:Diversitat Funcional,
Família Nombrosa, Llibre de Família i Família Monoparental, violència de genere,etc

Se sol·licitarà  a  Serveis  Socials  de l'Ajuntament  de Xàtiva  certificació  actualitzada de
víctimes de violència de gènere.

El CEM mantindrà actualitzada la base de dades de certificats de víctimes de violència de
gènere.

Sobre els preus públics,amb dret a bonificació per la concurrència d'algun dels supòsits
indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra bonificació, encara que
en l'usuari/a  concórreguen els  requisits  objectius o  subjectius previstos  per  a  la  seua
aplicació.

En cas de concurrència, l'usuari/a haurà d'optar per l'aplicació d'una d'entre les diferents
bonificacions que pogués beneficiar-se.

TABLA NIVELL D´INGRESSOS.
DIVERSITAT FUNCIONAL:(majors o iguals al 33%): Nivell d'ingressos per sota de la taula
adjunta:

nombrosa nombrosa
Família                     1 membre         2 membres           3 membres             general*        especial*  
50% bonificació 12.361,44 16.069,87 19.160,23 25.340,95 31.521,67
25% bonificació 14.936,74 19.417,76 23.151,94 30.620,31 38.088,68

*Requisits  establits  en  la  Llei  40/2003  de  18  novembre,de  protecció  a  les  famílies
nombroses.

Article 8. Meritació.



Es reporta el preu públic i naix l'obligació de contribuir des del moment que es sol·licita la
prestació de qualsevol dels serveis, activitats i instal·lacions esportives que es regulen en
aquesta Ordenança.

En cas que es reserve un espai o qualsevol dels elements definits en la graella de quotes
tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva, el cost del preu públic

Article 9. Normes de gestió.

L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es realitzarà per règim
d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en virtut de l'article 27.1 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.

La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel sistema de
tiquet o entrades prèvia reserva que es sol·liciten en la taquilla corresponent.

Article 10. Infraccions i sancions.

En  tot  el  referent  a  infraccions  i  sancions,  serà  aplicable  la  Llei  58/2003,  de  17  de
desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que
la desenvolupen.

Article. 11. Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, s'aplicarà a partir de l'endemà de publicar-se i estarà vigent fins a ser
modificada o derogada expressament.


