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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara d’allò previst en els articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el disposat en els  
articles 15 a 19 del susdit text legal, este Ajuntament estableix la taxa pels serveis que 
presten les instal·lacions esportives municipals, les quals es regiran per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions 
esportives municipals. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

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 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten la utilització o serveis que proporcionen les instal·lacions 
esportives municipals. 

  
Article 4. Quota tributària. 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, en euros: 
a) Pistes poliesportives i camps: 
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Amb carnet jove, les tarifes anteriors gaudiran d’una reducció del 15%. 
 
b) Per la utilització del Palau Municipal dels Esports, per a actes o activitats no 

esportives: 
Pel primer dia    4.040,00 € 
I per cada dia de més   2.020,00 € 
 
2. No meritaran cap tarifa els clubs i entitats federades en les competicions de 

lliga oficials, així com en els entrenaments, com a contribució municipal al foment de 
l'esport local, excepte pactes o convenis que puguen estipular el contrari. 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES Amb llum Sense llum 

PABELLONS FONTANA MOGORT i PÉREZ PUIG   

1 hora d’utilització. 25,00  

BONO 10 hores   200,00  

BONO 5 hores  106,25  

PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS   

1 hora  30,00  

BONO 10 hores   240,00  

BONO 5 hores  127,75  

SALES POLIVALENTS JUDO, KARATE i HALTEROFÍLIA    

1 hora 20,00  

CAMPS DE FÚTBOL   

1 hora camp de terra fútbol-11 20,00 10,00 

1 hora camp de terra futbol-7 20,00 10,00 

1 hora d’utilització. Gespa artificial F-7 40,00 25,00 

1 hora d’utilització. Gespa artificial F-11 70,00 50,00 

BONO 10 hores gespa artificial futbol-7  340,00 212,15 

BONO 5 hores gespa artificial futbol-7  180,00 106,25 

FRONTÓ   

1 hora. Frontó 8,00 6,00 

PÀDEL i ATLETISME (Ciutat Esportiva)   

1 hora  8,00 6,00 

Abonaments de 10 usos  72,00 54,00 

Abonaments de 20 usos  136,00 102,00 

Tarifa reduïda: 
dilluns a divendres, en franja horària de 8:00 a 15:00 h. 
Diumenge de 9,00 a 13,00 h 

5,00 

Pista atletisme (Us lliure) 3,00 2,00 

CAMP DE RUGBY   

1 hora 45,00 30,00 

MEGAFONIA (per hora)   

Palau d’Esports, Fontana Mogort, Pérez Puig, pista d’atletisme, 
camps de fútbol (J. M. S. Aspar), i Camps d’Esports de Venècia 

30,00 

MARCADOR ELECTRÒNIC   

Per partit 25,00 
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Igualment, podran no meritar cap taxa els organismes públics i entitats privades 
sense ànim de lucre, tals com centres d'ensenyança, associacions veïnals i festives, 
programes socials i de salut, etc., per a la realització de les activitats que els són pròpies 
i que tinguen interés social, sense contraprestació econòmica o empresarial, i prèvia la 
corresponent autorització municipal. 

 
Els membres federats dels clubs inscrits en el Registre d’associacions de 

l’ajuntament d’Alzira, accediran a les instal·lacions específiques tant en entrenaments 
com en els partits de competició, dins dels horaris autoritzats pel Departament d’esports 
i ho serà per a practicar la modalitat esportiva en què es troben federats. 

 
La duració serà per temporada, i com a norma general comprendrà des de la 

primera setmana de setembre fins al 31 de maig. Es podrà prorrogar, cas de no finalitzar 
la competició i excepcionalment amb la sol·licitud prèvia de l’entitat interessada. 

 
Es preveu la utilització de les instal·lacions per a la realització d’activitats 

extraordinàries (campus, cursos, sessions tècniques…) organitzades per qualsevol 
entitat esportiva inscrita en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament d'Alzira. Estes 
entitats podran fer ús de les instal·lacions per a esta finalitat amb una bonificació del 
50% sobre la taxa d’utilització. 

 
Les entitats no inscrites, a més d’abonar la taxa corresponent per la utilització de 

l’espai esportiu, hauran d’ingressar a l'Ajuntament el 15% de la recaptació obtinguda 
per la realització la susdita activitat.  

 
Article 5. Meritació. 

La taxa es meritarà quan s'inicie la utilització de les instal·lacions, encara que 
s'exigirà el depòsit previ quan es formule la sol·licitud d'utilització del servei. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l'Ajuntament Ple en sessió celebrada 
el 27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i  continuarà vigent fins a 
la seua modificació o derogació expressa. 
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