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Ajuntament de Paiporta
Anunci de l’Ajuntament de Paiporta sobre aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de 
servicis i ús de les instal·lacions esportives de propietat municipal i participació en activitats organitzades pel servici municipal 
d’esports.

ANUNCI
En no haver-se formulat reclamacions durant el tràmit d'audiència d'informació pública de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació de serveis i ús de les instal·lacions esportives de propietat municipal i participació en activitats organitzades pel servei 
municipal d'esports ha esdevingut en definitiu el acord adoptat pel Ple d'esta Corporació, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2020.
El que es fa públic als efectes oportuns i en compliment de l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei d'hisendes locals.
Contra l'acord d'aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, 
comptats a partir de l'endemà al de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
El text íntegre de l’ordenança aprovada definitivament és el següent.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i ús de les instal·lacions esportives de propietat municipal i participació en 
activitats organitzades pel servei municipal d'esports
Article 1r: Concepte i naturalesa
L'Ajuntament de Paiporta en ús de les facultats conferides en l'article58 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
relació amb els articles 20 i següents d'aquesta Llei, estableix la taxa per la prestació de serveis i ús de les instal·lacions esportives de propietat 
municipal i participació en activitats organitzades pel Servei municipal d'Esports, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2n: Concepte
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa la taxa la prestació dels diferents serveis que s'ofereixen així com l'ús de les instal·lacions esportives de 
propietat municipal, i la participació en activitats i programes desenvolupats pel Servei municipal d'Esports.
Article 3r: Obligació de contribuir
Naix l'obligació de pagament amb la sol·licitud i reserva de les instal·lacions esportives de propietat municipal, o amb la inscripció en els 
cursos o programes organitzats pel Servei municipal d'Esports, encara quan aqueixa utilització o assistència no arribe a produir-se pels clubs 
esportius, les entitats públiques o privades o les persones físiques individuals. 
Així mateix, naix l'obligació de pagament, amb la utilització efectiva dels serveis de les instal·lacions o la participació en els programes i activitats 
desenvolupats pel Servei municipal d'Esports, encara que no medie la corresponent sol·licitud o inscripció, que serà en tot cas obligatòria.
Una vegada realitzada la sol·licitud o reserva de la instal·lació esportiva, o haver-se realitzat la inscripció en un programa o activitat de les 
desenvolupades pel Servei municipal d'Esports, no es podrà reclamar la devolució dels imports abonats.
En els casos dels cursos de l'Escoles Esportives municipals, en què es contemple la possibilitat de pagament trimestral, per a donar-se de baixa 
en el curs corresponent, haurà de comunicar-se la baixa per escrit abans de la finalització del trimestre en curs. Aquesta baixa tindrà efecte en 
el trimestre següent al de la sol·licitud de baixa.
Article 4t: Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de persones contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l'art. 33 de la LGT, que utilitzen o es beneficien dels serveis prestats en les instal·lacions esportives de propietat o que participen en 
els programes i activitats realitzats pel Servei municipal d'Esports.
- En la utilització de les instal·lacions per clubs esportius, federats o no, l'entitat o societat a la qual els equips representen.
- En la utilització de les instal·lacions per a la celebració de tornejos o campionats, organitzats per una persona o entitat determinada, la 
persona, entitat o societat organitzadora.
- En la utilització de les instal·lacions per esportistes individuals, els que sol·liciten la utilització i reserva de la instal·lació.
- En la participació d'activitats, cursos o programes realitzats pel Servei municipal d'Esports, els que s'inscriguen en aquests cursos, programes 
o activitats.
Article 5é: Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes que s'estableixen en l’Annex I, Annex II i Annex III d'esta ordenança.
Article 6é: Bonificacions i exempcions
En casos excepcionals, i per acord de la Junta de Govern Local, mitjançant proposta raonada, es podrà aplicar una bonificació de fins al 50 
per 100 en  les tarifes aplicades en aquesta ordenança.
Es podrà bonificar fins al 100 per 100, previ acord de la Junta de Govern Local, a aquelles entitats o associacions esportives membres del 
“Consell Municipal Assessor d’Esports”.
S'estableix una bonificació de 100 per 100, de les tarifes d'aquesta ordenança referides a la utilització de pistes de frontó i tennis, a persones atu-
rades majors de 18 anys, empadronades en el municipi de Paiporta, quan en l'ús d'aquestes pistes concórreguen les següents circumstàncies:
• Que les pistes no estiguen llogades per alguna altra persona usuària.
• Horari de pistes amb bonificació de 09.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres (excepte festius).
• Màxim temps d'ús diari de pistes amb bonificació per un mateix usuari o usuària de 2 hores.
Normes comunes
Per a allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al contemplat en el Reglament d'ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals, 
aprovat per Acord Ple de 10 d'octubre de 2002.
Article 7é: Normes sobre la tarifa per a persones abonades.
1) Cada modalitat de Soci  Abonat serà aplicada segons tarifa de l'annex I.
2) Les presents tarifes seran amb caràcter anual.
3) En el cas de Socis  Abonats en la tarifa a aplicar, no serà acumulativa cap altra condició d'abonat o circumstància que determine un altre 
tipus de bonificació.
Article 8é: Condicions establides per als socis abonats.
1.- Tenen la condició de socis  abonats els veïns o veïnes, clubs esportius, empreses, associacions i famílies de Paiporta, així com de fora de 
la població, que hagen formalitzat la seua inscripció, satisfet la quota anual corresponent a la seua categoria i estiguen en possessió del carnet 
que l'acredite. Este carnet es considerarà sempre personal i intransferible.
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2.- S'estableixen les següents categories de socis  abonats:
2.1.- Individuals de Paiporta (Soci Abonat Local).
2.2.- Individuals no empadronats o empadronades en el municipi de Paiporta (Soci Abonat No Local).
2.3.- Clubs esportius, associacions o empreses  de Paiporta (Soci Abonat Col·lectiu Local).
2.4.- Clubs esportius, associacions o empreses de fora de Paiporta (Soci Abonat Col·lectiu No local).
2.5.- Familiar de Paiporta, mínim 3 membres (Soci Abonat Col·lectiu Local).
2.6.- Familiar de fora de Paiporta mínim 3 membres (Soci Abonat Col·lectiu No Local). 
A.- Clubs esportius, empreses, associacions, famílies (Soci Abonat Col·lectiu Local o No Local): podran associar-se tots aquells clubs esportius, 
empreses, associacions i/o famílies de la població i de fora d'ella que ho desitgen. Aquesta classe d'associació donarà dret a la utilització de 
la instal·lació esportiva en la qual es troben inscrits o inscrites. Serà requisit indispensable per a accedir a aquesta mena d'associació, en el 
cas dels clubs esportius estar integrats en la federació esportiva corresponent o en competicions organitzades pel Servei municipal d'Esports 
o altres organismes oficials.
B.- Socis abonats individuals (Soci Abonat Local o No Local): sSeran abonats individuals tots aquells ciutadans o ciutadanes de Paiporta i de 
fora, que s'inscriguen a aquest efecte en el Servei municipal d'Esports.
3.- Podran utilitzar gratuïtament les instal·lacions esportives municipals l’alumnat dels col·legis públics del municipi, les activitats del qual, 
entrenaments, competicions, cursets, campanyes de promoció i divulgació, siguen programades pel Servei municipal d'Esports. Aquestes acti-
vitats seran objecte d'un especial estudi i un tractament adequat per part d'aquests, a fi d'aconseguir un aprofitament òptim de les instal·lacions 
esportives municipals, sense detriment ni obstrucció dels drets dels altres usuaris o usuàries d'aquestes.
Article 9é: Infraccions i sancions
Les infraccions i les sancions en matèria tributària es regiran pel que es disposa en la Llei general tributària, la seua normativa de desenvolu-
pament i en l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d'aquest Ajuntament.
Normes comunes
Per a allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al contemplat en el Reglament d'ús i funcionament de la instal·lacions esportives municipals, 
aprovat per Acord Ple de 10 d'octubre de 2002.
Disposició final
La present Ordenança, aprovada provisionalment per Acord Ple de la Corporació de data 27 de febrer de 2020, entrarà en vigor el dia de la 
seua publicació definitiva en el Butlletí  Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de la seua entrada en vigor, romanent així fins 
a la seua modificació o derogació.
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[Escribir texto] 
 

25% 25% 10% 50% 16,66%

PISTA INDIVIDUAL TENIS / FRONTÓ 1 3,60 €            2,70 €            2,70 €            3,24 €            1,80 €                3,00 €              

PISTA CO·LECTIVA BÀSQUET / HOQ 1 7,50 €            5,63 €            5,63 €            3,75 €                6,25 €              

PISTA COL·LECTIVA COBERTA FÚTBOL SALA/BA 1 12,00 €          9,00 €            9,00 €            6,00 €                10,00 €            

CAMP DE FUTBOL FUTBOL 11 1 60,00 €          45,00 €          45,00 €          30,00 €              

CAMP DE FUTBOL FUTBOL 7 1 30,00 €          22,50 €          22,50 €          15,00 €              

PISTA INDIVIDUAL TENIS / FRONTÓ 1 7,20 €            5,40 €            5,40 €            6,48 €            3,60 €                6,00 €              

PISTA CO·LECTIVA BÀSQUET / HOQ 1 15,00 €          11,25 €          11,25 €          7,50 €                12,50 €            

PISTA COL·LECTIVA COBERTA FÚTBOL SALA/BA 1 24,00 €          18,00 €          18,00 €          12,00 €              20,00 €            

CAMP DE FUTBOL FUTBOL 11 1 90,00 €          67,50 €          67,50 €          45,00 €              

CAMP DE FUTBOL FUTBOL 7 1 48,00 €          36,00 €          36,00 €          24,00 €              

RECURS DETALL UNIT IMPORT

ABONAMENT-10 10 30,00 €          

ABONAMENT-10 10 62,50 €          

ABONAMENT-5 F 5 50,00 €          

RECURS DETALL UNI IMPORT UNIT IMPORT

Jove (fins a 14 a 1 2,00 €            1 abonament 17,00 €            

Adult (des de 15 1 3,00 €            1 abonament 24,00 €            

Persones jubilad 1 1,20 €            1 abonament 8,00 €              

Carnet Jove 1 1,50 €            1 abonament 11,00 €            

Menors de 3 any GRUPS 1 fins a 14 anys assoc./activ. Persona 1,50 €              

GRUPS 2 des de 15 anys assoc./activ. Persona 2,50 €              

RECURS DETALL UNIT IMPORT UNIT IMPORT

Jove (fins a 14 a 1 2,50 €            

Adult (des de 15 1 3,75 €            

Persones jubilad 1 1,20 €            

Carnet Jove 1 1,75             

TAXES I TARIFES PÚBLIQUES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I USOS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

RECURS DETALL UNITAT ÚS A GENERAL SENSE

DESCOMPTES

SOCI ABONAT CARNET JOVE ARGETA ESPORTIV REDUÏDA DISCAP ABONAMENT-10

RECURS DETALL UNITAT ÚS A GENERAL AMB 

TARIFES AMB LLUM

SOCI ABONAT CARNET JOVE ARGETA ESPORTIV REDUÏDA DISCAP ABONAMENT-10

ABONAMENT UTILITZACIÓ
MODALITATS ABONAMENTS D'UTILITZACIÓ

RESERVA WEB LECTRÒNIC (càrre 30,00 €          MODALITATS DE RESERVES D'INSTAL·LACIONS EN LÍNIA

ALTA SOCI ABONAT LOCAL DIVIDUAL EMPADRON ANUAL 12,00 €          

ALTA SOCI ABONAT NO LOCAL VIDUAL NO EMPADRO ANUAL 18,00 €          

MODALITATS ALTES SOCIS ABONATS

ALTA SOCI COL·LECTIU LOCAL ECTIU ANUAL EMPAD ANUAL 36,00 €          

ALTA SOCI COL·LECTIU NO LOCAL TIU ANUAL NO EMPA ANUAL 42,00 €          

DETALL ABONAMENTS I GRUPS

PISCINA LÚDICA D'ESTIU

Abonament1 10 banys INFANTIL/JOVE

Abonament2 10 banys ADULT

Abonament4 10 banys JUBILATS/PENSIONISTES

                                           (dillun

Abonament3 10 banys CARNET JOVE

Gratuït

Abonament familiar 1r grau (temporada) 1 85,00 €            

DETALL ABONAMENTS I GRUPS

PISCINA LÚDICA D'ESTIU
Abonament1 10 banys INFANTIL/JOVE

Abonaments vàlids de 
dilluns a divendres,

 excepte festius

Abonament2 10 banys ADULT

DISSABTES-DIUMENGES-FESTIUS
Abonament4 10 banys JUBILATS/PENSIONISTES

Abonament3 10 banys CARNET JOVE
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ANNEX III

TARIFA PER INSCRIPCIÓ EN TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA CATEGORIES SÈNIOR I PROMOCIÓ

Inscripció en Torneig de Futbol Sala categoria sènior
En funció dels costos d’organització, es podrà aplicar una quota d’inscripció de fins a 200,00 euros per equip.

Inscripció en Torneig de Futbol Sala categoria promoció
La inscripció en el Torneig de Futbol Sala promoció serà gratuïta per als equips participants.

Paiporta, 27 de novembre de 2020.—L’alcaldessa, Isabel Martín Gómez.
2020/17421

[Escribir texto] 
 

ANNEX II 
 
 

TARIFES PER INSCRIPCIÓ EN CURSOS, ACTIVITATS I PROGRAMES DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLES ESPORTIVES

ESCOLES Preu PERÍODE
Psicomotricitat (2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL
Psicomotricitat (3d) 42,00 € QUADRIMESTRAL
Multiesport ( 2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL
*Multiesport (3d) 42,00 € QUADRIMESTRAL
Bàsquet (2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL
G. Rítmica (2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL
Esport Adaptat 0,00 € QUADRIMESTRAL
Ritmes Infantils (2) 35,00 € QUADRIMESTRAL
Taekwondo (2d) 40,00 € QUADRIMESTRAL
Escacs (2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL
Tècnica Futbol (2d) 35,00 € QUADRIMESTRAL

PROGRAMES ESPORTIUS

PROGRAMES Preu PERÍODE
G. Mantenimen (2d) 50,00 € QUADRIMESTRAL
G. Mantenimen (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Aeròbic ( 2d) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Aeròbic (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Batu Pump (2d) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Batu Pump (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Ioga (2d) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Ioga (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Tai Xi (2d) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Tai – Xi (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Express. Corporal (3) 46,00 € QUADRIMESTRAL
Balls Saló (1d) 68,00 € QUADRIMESTRAL
Xi Kung medita (2) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Xi Kung Medita (3d) 65,00 € QUADRIMESTRAL
Zumba (2 dies) 55,00 € QUADRIMESTRAL
Bollywood (2 dies) 55,00 € QUADRIMESTRAL

En el cas que es programen nous cursos, programes o activitats, la taxa a aplicar al nou curs, programa o activitat, no podrà superar el 150 per 100 de
les taxes aplicades als cursos que amb característiques similars s'estan aplicant.

Amb la finalitat d'animar a tots i totes a participar en les activitats esportives municipals, es realitzarà una bonificació no transferible, del 25 per 100
a totes les persones majors de 65 anys, que s'inscriguen en qualsevol

ANNEX III

TARIFA PER INSCRIPCIÓ EN TORNEIG D'ESTIU DE FUTBOL SALA CATEGORIES SÈNIOR I PROMOCIÓ

Inscripció en Torneig de Futbol Sala categoria sènior

En funció dels costos d'organització, es podrà aplicar una quota d'inscripció de fins a 200,00 euros per equip.

Inscripció en Torneig de Futbol Sala categoria promoció

La inscripció en el Torneig de Futbol Sala promoció serà gratuïta per als equips participants.

Paiporta 27 de novembre de 2020 
L’Alcaldessa 

Isabel Martín Gómez 
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