
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'ORGANISME 
AUTÒNOM LOCAL “FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE SANT JOAN 
D'ALACANT” I ESCOLES  ESPORTIVES  MUNICIPALS

ARTICLE 1.- CONCEPTE

    De conformitat amb les previsions de l'article 41 i següents del Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, s'acorda establir el Preu Públic per la utilització d'Instal·lacions 
Esportives de Sant Joan d'Alacant, que es regirà per la present Ordenança. La seua 
gestió i aplicació correspondrà a O.A.L. Fundació Esportiva Municipal de Sant Joan 
d'Alacant.

ARTICLE 2.- OBJECTE

     Serà objecte d'aquest Preu Públic la utilització de les instal·lacions esportives que 
siguen gestionades directa o indirectament a través de la Fundació Esportiva Municipal 
de Sant Joan d'Alacant, al pressupost de la qual seran atribuïts els ingressos que es 
produïsquen.

ARTICLE  3.- OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT

   Estarà obligat al pagament del preu públic qui es beneficie de l'ús de les 
instal·lacions esmentades en l'article anterior, i es cobrarà la quota des que s'efectue la 
reserva d'utilització.

      La utilització de les instal·lacions estarà condicionada al pagament previ del Preu 
Públic corresponent. No obstant això, en cas de reserves efectuades per a temporades 
completes o períodes prolongats de temps el pagament serà de caràcter mensual o 
trimestral, sent imprescindible per a això que el pagament es realitze abans de l'inici de 
cada mes, si bé l'impagament en les dates indicades podrà suposar la cancel·lació de la 
reserva per a la resta del període reservat.



ARTICLE 4.-TARIFES:

A.-NORMES D'APLICACIÓ

     El preu per la utilització de les instal·lacions comprèn els serveis de vestuaris, 
dutxes i altres accessoris de les mateixes, sempre que aquestes instal·lacions disposen 
dels serveis indicats.

    Qualsevol dret a bonificacions o exempcions en els Preus Públics establits 
amb caràcter general en el present article, haurà de sol·licitar-se prèviament pels 
interessats a les oficines de la Fundació Esportiva Municipal en horaris d'atenció al 
públic.

    La present tarifa serà aplicable a les instal·lacions que apareixen en la present 
ordenança i aquelles altres que pogueren incorporar-se a la gestió de la Fundació 
Esportiva Municipal de Sant Joan d'Alacant a les quals se'ls aplicarà la tarifa que 
corresponga.

     Com a normes complementàries a aquesta Ordenança, s'aplicarà allò que es dispose 
com a informació general quant a les normes d'utilització que es determinen per a l'ús de 
cada instal·lació.

     En cas de no complir-se les normes indicades, és potestat d'aquest organisme la 
possibilitat de cancel·lar l'autorització de l'ús de la instal·lació, amb la sanció 
comprensiva de la no devolució del preu abonat per l'usuari.

B.-  BONIFICACIONS  I  EXEMPCIONS.

Gaudiran d'una bonificació: 

• D'un 50% per a aquelles persones amb una discapacitat física o psíquica igual o
superior al 65 per 100.

• D'un  50% per als membres de famílies nombroses.
• D'un 50% per als usuaris que patisquen malalties o dolències diagnosticades per

metges especialistes, que requerisquen de l'ús d'una determinada instal·lació
esportiva com a part integrant del tractament de rehabilitació prescrit per aquest.
El dret a la present bonificació es concedirà pel temps que determine el servei
mèdic.

• D'un  25%  per  a  integrants  de  programes  de  voluntariat  social  municipal  i
membres de l'Agrupació Local de Protecció Civil.

 Estarà exempt de pagament: 



• La utilització d'instal·lacions esportives, pel propi Ajuntament de Sant Joan
d'Alacant i els seus organismes autònoms per a la realització d'activitats de
la seua competència.

• La utilització realitzada per centres d'ensenyament primari, secundària, centres
d'atenció especial, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior públics o
concertats, d'aquelles instal·lacions o espais esportius dels quals manquen
els respectius centres, i que es realitzen en horari lectiu o diferent a aquest, estant
en aquest últim cas condicionat a l'existència prèvia de disponibilitat horària.

• La utilització realitzada pels clubs federats i agrupacions esportives inscrits en el
Registre Municipal d'Entitats Esportives de Sant Joan d'Alacant que sol·liciten
l'ús de les instal·lacions per a la temporada o esdeveniments extraordinaris,
hauran de dirigir escrit a la Fundació Esportiva Municipal, indicant els dies i
horaris d'activitat prevista, així com les instal·lacions que es pretenen utilitzar,
estant exempts de pagament. L'autorització per a l'ús de les instal·lacions estarà
en funció de la disponibilitat de les mateixes.

• Estaran exempts de la Taxa, tots els jubilats empadronats a Sant Joan d'Alacant.

C.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS

   El pagament s'exigirà en règim d'autoliquidació en el moment d'entrada a les 
instal·lacions o quan se sol·licite la reserva de qualsevol d'elles, mitjançant cupons 
numerats en els quals figurarà el concepte, preu i data.
      El pagament de les quotes dels socis protectors, es realitzaran per pagament bancari  
el primer dia de l'any corrent. La falta de pagament de la quota anual dels socis 
protectors comportarà la pèrdua d'aquesta condició.

D.- ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI NO INCLOSOS 
EN ALTRES  APARTATS

  La utilització de les instal·lacions esportives podrà ser cedida per a altres 
esdeveniments de caràcter extraordinari no inclosos en els altres apartats, en les 
condicions que s'establisquen per la Presidència, o si escau, la vicepresidència. Per a 
aquests casos es realitzarà per l'O.A.L. Fundació Esportiva Municipal un estudi de 
costos específic per fixar la tarifa aplicable a cada cas, la qual s'inclourà en l'autorització 
que s'atorgue per a la seua celebració i que en  tot cas, tindrà caràcter discrecional en la 
seua concessió, atenent a raons d'interès social, cultural i/o esportiu.

     No obstant això, la Junta de Govern podrà aprovar, prèvia sol·licitud, una bonificació 
de fins al 100% per a aquelles activitats col·lectives realitzades per Agrupacions locals 
que s'acrediten com a Associacions Esportives o Culturals sense ànim de lucre i que 
estiguen reconegudes per l'Ajuntament. En aquests casos hauran de consignar-se en els 
pressupostos de l'Entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant si n'hi haguera.



Per a la realització de l'acte concret, es podrà exigir per la Presidència 
o Vicepresidència a més dels requisits que afecten a la competència
d'altres administracions, la presentació d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat
civil que cobrisquen els danys que puguen causar a les instal·lacions municipals amb
motiu de l'acte.

E.-  DEVOLUCIÓ  DE  PREUS  PÚBLICS

    Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del Preu Públic, no poguera fer 
ús de les instal·lacions llogades, es procedirà al bescanvi o canvi d'hora i/o dia de la 
instal·lació reservada, o bé, a la devolució de l'import abonat per la reserva de la 
instal·lació esportiva realitzada.

  La devolució del Preu Públic haurà de ser sol·licitada per l'interessat en la forma 
establida a aquest efecte per la Fundació Esportiva Municipal.

   En el cas d'aquells clubs o Entitats Esportives que tinguen cedit l'ús d'instal·lacions 
per a la temporada i no facen ús d'elles per qualsevol motiu, sempre que no ho 
notifiquen per escrit amb una antelació mínima de 3 dies en les oficines de la Fundació 
Esportiva Municipal, hauran d'abonar l'import corresponent al preu de la instal·lació que 
no ha sigut utilitzada en un termini màxim de 10 dies, en concepte de 
despeses d'anul·lació de reserva. En cas d'impagament del deute en el termini establit, 
no podran fer ús de la instal·lació fins a la liquidació de la mateixa.

F .-  QUADRE  DE TARIFES

* QUOTA  PER ALS SOCIS  PROTECTORS

Per gaudir de la qualitat de soci protector haurà d'abonar les següents quotes anuals:

• Persones majors de 18 anys…….……………20  euros 
• Persones entre 14 i 18 anys…………………..10  euros 
• Persones menors de 14 anys…………………  5  euros 

1.-     CAMP DE FUTBOL-11  (GESPA ARTIFICIAL)
 De  futura  catalogació. 

Grupos esportius o particulars : 

• Per partit (2 hores) sense llum artificial  160 € 
• “  “  amb llum artificial  185 € 

• Per partit (1 hora) sense llum artificial  95 € 
• “     “      amb llum artificial  120 € 



2.-     CAMP  DE  FUTBOL-11  (TERRA) 

Grups esportius o particulars . 

• Per partit (2 hores)  sense llum artificial  60 € 
• “  “  amb llum artificial  85 € 
• Per partit ( 1 hora)   sense llum artificial  45€ 
• “     “  amb llum artificial  65 € 

3.-     CAMP  DE  FUTBOL-7  ( GESPA ARTIFICIAL)
 Futura catalogació 

Grups esportius o particulars: 
 60 € • Per partit ( 1 hora)  sense llum artificial

• “             “      amb llum artificial  75 € 

• Es  podrà  ampliar  l'horari  d'ús  aplicant-se  un  preu  proporcional  en
fraccions indivisibles de mitja hora.

4.-     PISTA  D'ATLETISME

 1 € 
 1’5 € 

 18 € 

• Ús  individual  diari  per a  SOCIS
• Ús  individual  diari  per a  NO SOCIS

• Abonament  individual  trimestral per a  SOCIS
• Abonament  individual  trimestral per a  NO SOCIS  27 € 

5.-     PISTA  EXTERIOR  COBERTA

 10 € • Per  HORA, sense llum artificial
• Per  HORA , amb llum artificial  15 € 
• En  cas  d'utilització  superior  a  1  hora,  els  preus  anteriors  s'aplicaran

proporcionalment en fraccions indivisibles de mitja hora.



6.-     PISTA  EXTERIOR  DESCOBERTA

 8€ • Per  HORA, sense llum artificial
• Per  HORA, amb llum artificial  13 € 

• En  cas  d'utilització  superior  a  1  hora,  els  preus  anteriors  s'aplicaran
proporcionalment en fraccions indivisibles de mitja hora.

7.-     PISTES  DE  TENNIS  DE  TERRA  BATUDA

 6 € 
 8’50€ 
 7’50 € 

• Per  HORA  i màxim  4  jugadors:

• Socis  sense llum artificial
• Socis  amb llum artificial
• No  socis  sense llum artificial
• No  socis  amb llum artificial  10 € 

• El preu és per pista reservada independentment del nombre de jugadors,
sempre contemplant un màxim de 4 jugadors.

8.-    PISTES DE TENNIS  DE  CIMENT I  FRONTÓ

 4 € 
 6’50€ 
 5’50 € 

• Per  HORA  i màxim  4  jugadors:
• Socis  sense llum artificial
• Socis  amb llum artificial
• No  socis  sense llum artificial
• No  socis  amb llum artificial  8 € 

El preu és per pista reservada independentment del nombre de jugadors, sempre 
contemplant un màxim de 4 jugadors.

9.-  PÀDEL

 8 € 
 11 € 
 12 € 

• Per  HORA  i màxim  4  jugadors:
• Socis  sense llum artificial
• Socis  amb llum artificial
• No  socis  sense llum artificial
• No  socis  amb llum artificial  15€ 



9.-     PETANCA 

 1 € • Per  HORA  i  INDIVIDUAL, Socis
• Per  HORA  i  INDIVIDUAL, No  Socis  1’5 € 

10.-     SAUNA 

 4 € • Per  persona  i  sessió, Socis
• Per  persona  i  sessió, No  Socis  5 € 

11.-     PAVELLč COBERT

 30 € • Per  HORA sense llum artificial
• Per  HORA  amb llum artificial  36 € 

12.-     SALES  MULTIUSOS

 18 € • Per  HORA sense llum artificial
• Per  HORA  amb llum artificial  24 € 

• En cas d'utilitzacions superiors a 1 hora de durada, els preus anteriors  
s'aplicaran proporcionalment en fraccions indivisibles de mitja hora. 

• En    totes les  tarifes  està  inclòs  el  servei    de vestuari  i  dutxes. 

D.-   DEVOLUCIÓ  DE  PREUS  PÚBLICS.

   Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, l'activitat no es 
desenvolupe, li serà retornat l'import satisfet (matrícula + quota). Si la causa fos 
imputable al sol·licitant, sempre que complisca els requisits establits en el paràgraf 
següent, únicament correspondrà la devolució de l'import de la quota abonada, no tenint 
en cap cas dret a indemnització alguna.

    Les  baixes  hauran  de  notificar-se  per  escrit en les oficines del Poliesportiu 
Municipal indicant el motiu de la mateixa, i tindrà dret a la devolució de la quota 
abonada corresponent a l'Escola Esportiva d'hivern,  sempre que el motiu siga justificat i



no hagen transcorregut més de 20 dies naturals a comptar des del dia corresponent a 
l'inici de cada activitat en cada període.
    Aquells alumnes que acumulen un mínim de 10 faltes no justificades durant un 

trimestre, causarà baixa en l'escola sense dret a devolució del preu públic.

DISPOSICIÓ FINAL.
* La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província, derogant la fins ara vigent aprovada el 14 de 
desembre d'1998 i continuant la seua vigència fins que s'acorde la seua modificació 
o derogació expressa.



ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LES ESCOLES 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
“FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE SANT JOAN D'ALACANT” 

ARTICLE  1.- CONCEPTE 

      De conformitat amb l'article 41 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda 
establir el Preu Públic per la prestació de serveis d'Escoles Esportives Municipals, que 
es regirà per la present Ordenança, la gestió i aplicació de la qual correspondrà a O.A.L. 
Fundació Esportiva Municipal de Sant Joan d'Alacant.

ARTICLE 2.- OBJECTE 

     Serà objecte del present Preu Públic la prestació del servei d'ensenyament en les 
escoles esportives que organitze la Fundació Esportiva Municipal de Sant Joan 
d'Alacant, al pressupost de la qual seran atribuïts els ingressos que es produïsquen.

ARTICLE  3.- OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT

     Estarà obligat al pagament del preu públic qui es beneficie del servei prestat a què 
es refereix l'article anterior, i que resulten matriculats com a alumnes en les Escoles 
Esportives Municipals.

   L'obligació  del  pagament  naix  en  el  moment de formalitzar la matrícula 
corresponent.

ARTICLE 4.-  NORMES  D'APLICACIÓ. 

 I .-  ESCOLES D'HIVERN 

      El pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança se satisfarà de la 
següent forma:

• El pagament de la matrícula en el moment de formalitzar la mateixa.
• El pagament de les quotes mensuals, es repartirà en tres pagaments (octubre, gener  
i abril) a través de domiciliació bancària.



         Els  alumnes  matriculats  en  aquestes  escoles  esportives,   podran  formalitzar 
matrícula per a la temporada següent, durant el període  de prematrícula que s'establisca, 
en aquest cas, hauran de fer efectiu el preu públic corresponent a l'import de la 
matrícula.

 II.-  ESCOLES D'ESTIU 

     El pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança se satisfarà en el 
moment de realitzar la inscripció per al curs d'estiu.

      Per realitzar els cursos d'estiu, no es pagarà matrícula. S'haurà de formalitzar la 
inscripció i pagar en efectiu la quota corresponent a l'activitat a realitzar. Aquest 
pagament es realitzarà en les oficines del Poliesportiu Municipal o en entitat bancària, 
segons ho considere oportú aquesta Fundació Esportiva Municipal.

ARTICLE 5.-  BONIFICACIONS 

• Gaudiran  d'una  bonificació  del  50%  en  l'import  de  la  quota  les  famílies 
nombroses, sent necessari l'aportació del llibre de família nombrosa en vigor.

• D'un 50% per a aquelles persones amb una discapacitat física o psíquica igual o 
superior al 65%

• D'un 25% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat.
• Fins a un 100% a persones de la tercera edat (jubilats) per a realitzar activitats de 

manteniment  físic. 

ARTICLE 6.-  QUADRE DE  TARIFES 

 I .- ESCOLES D'HIVERN (Per a alumnes en edat escolar) 

 SOCIS     /     NO SOCIS 

 15 €  21 € 
 9  €  14 € 

 15 €  21 € 

a) Activiatats  d'una  hora/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual

b) Activitats  de  dues  hores/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual  11 €  16 € 



 15 €  21 € 

c) Activitats  de  tres  hores/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual  13 €  18 € 

* L'Escola Esportiva de Tennis tindrà una tarifa especial per considerar-se una modalitat
esportiva amb unes característiques tècniques diferents a la resta de les modalitats. 

 15 €  21 € • Matrícula
• Quota  Mensual  20 €  25 € 

II.-  ESCOLES    D'HIVERN  PER A  ADULTS 

 15 €  21 € 
 14 €  17 € 

  SOCIS   NO SOCIS 

 15 €  21 € 
 16 €  19 € 

 15 €  21 € 
 18 €  21 € 

 15 €  21 € 

a) Activitats  d'una  hora/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual

b) Activitats  de  dues  hores/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual

c) Activitats  de  tres  hores/setmana

• Matrícula
• Quota  Mensual

d) TENNIS  D'ADULTS

• Matrícula
• Quota  Mensual  33 €  38 € 

III .-  ESCOLA  ESPORTIVA  D'ESTIU.   

• Aquesta activitat és específica per a alumnes en edat escolar. Es 
desenvolupa en períodes quinzenals. 

 ______ • Matrícula

• Quota  Quinzenal  

      _____      

 50 €   (quota única) 



IV.-  ALTRES  ACTIVITATS  D'ESTIU.   

• Escola de tennis (xiquets/es)   Preu únic    24 euros (MES) 

• Escola de tennis (adults)    Preu únic    36 euros (MES) 

• En  totes  les  Escoles  Esportives  i   altres   activitats   d'estiu,   no 
s'abonarà matrícula. 

ARTICLE 7.-   DEVOLUCIÓ  DE  PREUS  PÚBLICS. 

   Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, l'activitat no es 
desenvolupe, li serà retornat l'import satisfet (matrícula + quota). Si la causa fos 
imputable al sol·licitant, sempre que complisca els requisits establits en el paràgraf 
següent, únicament correspondrà la devolució de l'import de la quota abonada, no tenint 
en cap dels casos dret a indemnització alguna.

   Les  baixes  hauran de notificar-se per escrit en les oficines del Poliesportiu 
Municipal indicant el motiu de la mateixa, i tindrà dret a la devolució de la quota 
abonada corresponent a l'Escola Esportiva d'hivern, sempre que el motiu siga justificat i 
no hagen transcorregut més de 20 dies naturals a comptar des del dia corresponent a 
l'inici de cada activitat en cada període.
    Aquells alumnes que acumulen un mínim de 10 faltes no justificades durant un 

trimestre, causaran baixa en l'escola sense dret a devolució del preu públic.

DISPOSICIÓ FINAL 

* La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província, derogant la norma fins ara vigent aprovada el 14 de 
desembre d'1998 i continuant la seua vigència fins que s'acorde la seua modificació 
o derogació expressa.




