
 

 
 

Article 1. Establiment i concepte 

A l'empara del que es disposa en l'article 41 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, aquest ajuntament estableix el preu públic per a la prestació dels serveis i 

per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, l'exacció de les quals 

es regirà per aquesta ordenança. 

 
Article 2. Obligats al pagament i meritació 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, tant les 

persones físiques com les jurídiques que es beneficien dels serveis o de les 

activitats prestades o realitzades per aquest ajuntament, i les que utilitzen les 

instal·lacions esportives, amb finalitats esportives o amb altres motius. El preu 

públic es reportarà en el moment en què se sol·licite l’ús de les instal·lacions 

esportives i, en els altres supòsits, en el moment en què es reben els serveis o les 

activitats prestades per aquest ajuntament. 

 
Article 3. Quantia 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les 

tarifes contingudes en l'apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis, 

activitats o aprofitaments de les instal·lacions municipals. 

2. Les tarifes seran les següents: 
 

PISTA MULTIUSOS 

Lloguer d’una hora 10 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 13 € 

CAMP DE FUTBOL 

Lloguer d’una hora futbol 11 70 € 

Lloguer d’una hora futbol 11 amb il·luminació artificial 120 € 

Lloguer d’una hora futbol 8 35 € 
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Lloguer d’una hora futbol 8 amb il·luminació artifical 65 € 

FRONTÓ 

Lloguer d’una hora 10 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 13 € 

TRINQUET 

Lloguer d’una hora 18 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 28 € 

TARGETA 

Emissió per alta o renovació Gratuïta 

Reposició per pèrdua, extraviament o deteriorament 4 € 

PISCINA D’ESTIU 

Abonament de temporada a partir de 4 anys - empadronats 18 € 

Abonament de temporada a partir de 4 anys - no empadronats 50 € 

Entrada d’un dia - empadronats 3 € 

Entrada d’un dia - no empadronats - de dilluns a divendres no 

festius 

4 € 

Entrada d’un dia - no empadronats - caps de setmana i festius 5 € 

Xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys Gratuït 

Majors de 65 anys empadronats Gratuït 

Majors de 65 anys no empadronats 3 € 

Curs d’un mes a la piscina d’estiu 25 € 

ALTRES CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Curs de natació infantil (de 2 a 8 anys) - piscina coberta 

D’octubre a febrer 120 € 

De març a juny 96 € 

D’octubre a juny 200 € 

Curs d’aquagym - piscina coberta 

D’octubre a febrer 80 € 

De març a juny 64 € 

D’octubre a juny 120 € 

Curs de tenis 

Una hora a la setmana - d’octubre a febrer 150 € 

Una hora a la setmana - de març a juny 120 € 



 
 

Una hora a la setmana - d’octubre a juny 250 € 

Curs de tenis 

Dos hores a la setmana - d’octubre a febrer 275 € 

Dos hores a la setmana - de març a juny 220 € 

Dos hores a la setmana - d’octubre a juny 470 € 

 
3. La Junta de Govern Local podrà autoritzar l'establiment de preus d'entrada a 

les instal·lacions esportives, per a l'assistència a esdeveniments que organitze 

l'Ajuntament. 

 
Article 4. Exempcions i bonificacions 

1. Les tarifes establides per a la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals, es podran reduir als col·lectius següents en la quantia que s'acorde, 

amb un informe previ raonat, emés pel departament d'esports i per intervenció i 

aprovat per la Junta de Govern Local: 

a) Clubs i entitats degudament inscrits en les federacions respectives, 

exclusivament per a les activitats derivades de la seua competició oficial. 

b) Famílies nombroses, monoparentals i en casos de necessitat informats pels 

Serveis Socials. 
c) Usos de llarga durada. 

2. Aquelles activitats organitzades per qualsevol departament municipal que 

compten amb la conformitat del departament d'esports, quedaran exemptes del 

pagament de les tarifes establides. 
3. Les entitats esportives locals quedaran exemptes del pagament dels preus. 

4. Bonificacions en l'accés a la piscina d'estiu per a empadronats a Museros (6 o 

més mesos d'antiguitat en l'empadronament), i que a més complisquen algun dels 

requisits següents: 

a) Famílies nombroses amb ingressos de la unitat familiar inferiors a 30.000 €: 

bonificació del 33%. 
b) Aturats: bonificació del 33%. 



 
 

5. Bonificació en l'accés a la piscina d'estiu per a persones amb una discapacitat 

igual o superior al 33%: 

a) Preu d'empadronat per als no empadronats. 

b) Reducció del 50 % per a empadronats. 
 
 

Article 5. Cobrament 

1. El pagament del preu públic s'efectuarà en sol·licitar l’ús de les instal·lacions a 

les quals es refereix l'apartat 2 de l'article 3. 

2. Els possibles deutes per aquest preu públic es podran exigir en període 

executiu pel procediment de constrenyiment. 

3. El pagament del preu públic derivat de permisos per a tota una temporada 

podrà realitzar-se trimestralment. 
 


