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ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  PRESTACIÓ  DEL
SERVICI I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I
D'OCI

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

Fent 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, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals. Aquest Ajuntament establix la taxa
per prestació de serveis, realització d’activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat
municipal i d’oci.

ARTICLE 2. Fet imposable

Constituïx  el  fet  imposable  de  la  taxa  la  prestació  del  servei  públic  per  utilització  de  les
instal·lacions municipals següents:

 1. POLIESPORTIU PALMA:

o 1 PISTA DE FRONTENIS

o 3 PISTES DE PÀDEL

o CAMP DE FUTBOL (FUTBOL 7 o FUTBOL 11)

o PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU

Els carnets emesos tant a Palma com a Ador podran ser utilitzats a les instal·lacions esportives i a la
piscina municipal de manera indistinta en ambdues poblacions.

 2. CENTRE JUVENIL

ARTICLE 3. Subjecte Passiu 

Són subjectes passius d’aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten la utilització de les instal·lacions
esportives i d’oci enumerades en l’article anterior.



ARTICLE  4. Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb els altres persones o entitats. A
estos 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.

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà ajustar-se al que
establixen  els  articles  42  i  43,  respectivament,  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General
Tributària.



ARTICLE 5. Quota tributària

1. POLIESPORTIU DE PALMA

          PISCINES  D’ESTIU  DE PALMA  I  ADOR

EMPADRONATS O
PROPIETARIS

NO EMPADRONATS I NO
PROPIETARIS

ABONAMENT NORMAL 
INDIVIDUAL 25Є 50Є

ABONAMENT REDUÏT * 
INDIVIDUAL 20Є 40Є

ABONAMENT FAMILIAR 50Є 100Є

PISTES DE PÀDEL, FRONTÓ I 
TENIS

EMPADRONATS O
PROPIETARIS

NO EMPADRONATS I NO
PROPIETARIS

ABONAMENT NORMAL 
INDIVIDUAL 30Є 60Є

ABONAMENT REDUIT * 
INDIVIDUAL 25Є 50Є

ABONAMENT FAMILIAR 40Є 80Є

PISCINES D’ESTIU + PISTES

EMPADRONATS O
PROPIETARIS

NO EMPADRONATS I NO
PROPIETARIS

ABONAMENT NORMAL INDIVIDUAL 50Є 100Є

ABONAMENT REDUÏT * INDIVIDUAL 40Є 80Є

ABONAMENT FAMILIAR 75Є 150Є



PREU PER SESSIÓ I  PER PERSONA
EN PALMA

PREU NORMAL PREU REDUÏT*

PISCINA D’ESTIU DE PALMA
3Є/MATI

1’5Є/VESPRADA
2Є/MATI

1Є/VESPRADA

PÀDEL O FRONTÓ (PREU PER PERSONA) 3Є 2Є

FUTBOL 7 – PALMA (PREU GRUPAL) 12Є 12Є

FUTBOL 11 –PALMA  (PREU GRUPAL) 15Є 15Є

*Abonament o Preu Reduït Individual: podran acollir-se a l’abonament o preu 
reduït individual totes aquelles persones que es troben en alguna de les següents 
situacions:

 Menors de 16 anys.
 Jubilats o pensionistes.
 Minusvàlids.
 Parats de llarga duració (més d’un any).
 Famílies nombroses o monoparentals.

Els descomptes dels diferents abonaments no són acumulables. L’abonament familiar ja contempla
una reducció del preu normal i, per tant, tampoc es pot acumular cap reducció addicional.

Sempre que s’utilitze la llum artificial s’incrementarà la taxa 2€ per partit/da.

ELS PAGAMENTS S’EFECTUARAN AL COMPTE DE BANKIA:

ES89 2038 6104 1860 0000 5284



2. CENTRE JUVENIL 
ABONAMENTS ANUALS

CENTRE JUVENIL DE PALMA

EMPADRONATS O
PROPIETARIS

NO EMPADRONATS I NO
PROPIETARIS

ABONAMENT NORMAL

 INDIVIDUAL
12,00€ 36,00 €

PREU PER SESSIÓ 0,50€ 1,00 €

ELS PAGAMENTS S’EFECTUARAN AL COMPTE DE BANKIA:

ES89 2038 6104 1860 0000 5284

HORARI:

 L ‘horari d’Estiu: (des de mitjans de Juny fins a mitjans de Setembre):

 VESPRADES:  de dimarts a diumenge de 19:00h a 23:00h (dilluns tancat)

 L‘horari d’hivern (de de mitjans de setembre fina a mitjans de juny):

 VESPRADES:  

o Divendres i dissabte 17:30h a 21:00 h. 

o Diumenge de 17:00h a 20:00 h.

o De Dilluns a Dijous tancat.

NOTA: EL CARNET TINDRÀ UN COST DE 3€  PER PÈRDUA  O DETERIORAMENT.

NORMATIVA DEL CENTRE JUVENIL - (El diàleg, el respecte i la tolerància són 
primordials a l'hora d'afrontar possibles problemes o desavinences entre 
usuaris del local. S'ha de mantenir en bon estat el local, a tots ens agrada 
gaudir d'un local en perfectes condicions). No podrà accedir en cap cas els 
menors de 12 anys.

• L'Ajuntament podrà retirar el carnet provisional o definitivament si ho considera oportú per 
incompliment de les Normes de Convivència establertes per al local (Centre Juvenil):



• RÈGIM DISCIPLINARI

INFRACCIONS

Les infraccions contra aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus o 

molt greus:

1 - Infraccions LLEUS:

a) Les infraccions que no hagin estat classificades expressament com a 

greus o molt greus en aquesta ordenança.

b) Incompliment de la Normativa del soroll en el local (Cridar, cantar, 

parlar fort, jugar, córrer dins del local...)

c) Maltractar el mobiliari o les màquines de joc.

d) Està prohibit romandre als accessos (escales interiors) del local Juvenil, 

aquestos són única i exclusivament zones d'accés.

2 - Infraccions GREUS:

a) Cometre reiteradament en el termini d'un mes infraccions 3 infraccions 

lleus.

b) La falta de respecte o insults cap a qualsevol usuari del local o al mateix 

treballador municipal encarregat.

c) Introduir tabac o begudes alcohòliques dins del local.

d) Trencar involuntàriament mobiliari o màquines de joc.

e) Qualsevol tipus d'agressió verbal a qualsevol usuari o treballador del 

local.

3 - Infraccions MOLT GREUS:

a) Cometre reiteradament en el termini d'un mes 6 infraccions lleus o 2 

greus.

b) Trencar voluntàriament mobiliari o màquines de joc.

c) Qualsevol tipus d'agressió física a qualsevol usuari o treballador del local.



ARTICLE 6. Exempcions I Bonificacions

En aplicació de l’article  9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, no
podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els Tributs locals que els expressament previstos en les
Normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats Internacionals.

ARTICLE 7. Meritació

Es devenga la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment que se sol·licita la prestació
de qualsevol dels servicis que es regulen en aquesta Ordenança.

En el cas que es reserve una pista/camp/ local juvenil o qualsevol dels elements definits en el
quadre de quotes tributàries, haurà d’ingressar-se  o pagar-se en el moment de la reserva/ accés  el cost
de la taxa.

ARTICLE 8. Normes de Gestió

L’ingrés de les quotes o abonaments anuals, es realitzarà per règim d’autoliquidació, en virtut de
l’article 27.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

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

Pel que fa a la reserva de pistes de pàdel, frontó o tenis, no es podrà reservar dues sessions o partides
seguides, del mateix esport. Les partides o sessions duraran 1 hora I 30 minuts. Sols es permetrà la
reserva màxim, amb dos dies d’antelació, de dilluns a divendres, excepte festius.

Els  abonaments  seran  personals  i  intransferibles  i  es  presentaran  sempre  que  l’encarregat
municipal ho sol·licite.



ARTICLE 9. Infraccions i Sancions

En tot  el  referent  a  infraccions i  sancions,  s’aplicarà  la Llei  58/2003.  De 17 de desembre,
General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la despleguen.

DISPOSICIONS FINALS

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple Ordinari d’aquest Ajuntament en sessió celebrada
el 2 de desembre de 2015, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2016, romanent en vigor fins
que s’acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.

L’Alcaldia, podrà autoritzar actes amb fins benèfics, amb exempció total de quotes.

En l’ús de les instal·lacions per a aquestos actes, aniran a càrrec de les entitats organitzadores
dels mateixos i els seus representants, les responsabilitats i indemnitzacions pels  danys causats en les
instal·lacions, qualsevol que siguen les causes i motius.


