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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ  
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS 

ART. 1 - CONCEPTE 
De conformitat amb el que preveu el 41 al 47, del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l'Ajuntament de Guadassuar percebrà el preu públic per la utilització d'instal·lacions 
esportives i la prestació de serveis esportius que es regirà per la present Ordenança. 

ART. 2 - OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicie o se sol·licite la 

prestació dels serveis. La no-assistència durant un període determinat no suposarà cap 
reducció o devolució dels preus públics. 

ART. 3 - OBLIGATS AL PAGAMENT 
Estan obligats al pagament aquells que es beneficien dels dits serveis. Quan els 

beneficiaris siguen menors, es consideraran obligats al pagament els pares, 
representants legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

ART. 4.- QUANTIA 

Epígraf 1.- Piscina coberta i gimnàs; Epígraf 2.- Cursos de natació i Epígraf 3.- Altres cursos i 
activitats 

Veure el text regulador del preu públic per ús de les instal·lacions de la piscina municipal aprovada per la 
Junta de Govern Local en sessió de 16 de juliol de 2018, i publicada al BOP nº 148 del dia 1 d’agost de 
2018. 

Epígraf 4.- Piscina descoberta (estiu) Preu/euro 

Fins 3 anys 0,00 

Individual, menos de 14 anys, pensionistes, carnet jove 2,50 

Individual, a partir de 14 anys 3,50 

Abonament familiar 30 entrades 42,00  

Epígraf 5.- Frontó Preu 

Sense llum 4,00 

Amb llum 6,00 
 

Epígraf 6.- Esquaix   Preu 

  Hora 3,00  

Epígraf 7.- Pista d’Atletisme Preu 

Per hora/dia 3,00 

Per hora/dia durant un trimestre 48,00 

Per hora/dia durant un semestre 80,50 

Per hora/dia durant un any 107,50 
 

Epígraf 8.- Pavelló Cobert Preu 

Sense llum 21,00 

Amb llum 26,00 
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Epígraf 9. Camp de futbol 7 Preu 

Sense llum 21,00 

Amb llum 28,00 
 

Epígraf 10. Camp de futbol 11 Preu 

Sense llum 47,00 

Amb llum 55,00 
 

Epígraf 11. Escola d’estiu Preu 

15 DIES 40,00 

1 MES 60,00 

ART. 5 – GESTIÓ 
1. La sol·licitud d’inscripció als cursos i les sol·licituds de carnet de temporada es 

presentaran per escrit en les instal·lacions esportives corresponents o en el 
Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Guadassuar. El pagament de les quanties 
assenyalades en l'article 4 s'ingressaran en el compte corrent de l'Ajuntament, en 
qualsevol de les entitats bancàries del municipi amb caràcter previ a l'inici dels 
cursos o a l'emissió del carnet de temporada per a la piscina. La còpia de l'ingrés 
s'adjuntarà a la sol·licitud. 

2. Les entrades per a la piscina s'abonaran directament en les taquilles de les 
corresponents instal·lacions. Serà obligatòria la conservació de l'entrada mentre 
els usuaris es troben dins de les instal·lacions. 

3. Els terminis per a efectuar les inscripcions i el nombre de places per curs seran 
determinades per l'Ajuntament. Si el nombre de sol·licituds fóra major al nombre 
de places, s'adjudicaran segons l'orde de sol·licitud en el registre d'entrada. 

4. Quan de l'ús de les instal·lacions esportives pogueren derivar beneficis 
econòmics per a professors o promotors, es podran establir concerts entre el 
promotor o professor i l'Ajuntament de Guadassuar, a fi de regular el tipus 
d'activitat a realitzar, el temps d'ús de les instal·lacions, i les tarifes a abonar. 

5. Tenint en compte el caràcter municipal de les instal·lacions, i davant de peticions 
concurrents d'utilització d'aquests espais, o bé per a facilitar el desenvolupament 
de programes, competicions o actuacions oficials, el Regidor delegat, atenent a 
criteris d'utilitat pública o interés general, resoldrà. 

ART. 6 - DEVOLUCIONS 
Iniciada la prestació del servei, no s'admetran baixes ni devolucions de les 

quanties abonades. 

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada: 

 En allò que respecta als epígrafs 4.- Piscina descoberta (estiu); pel Ple de 
l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2017, publicat al BOP nº 123, de 28 de juny 
de 2017, modificat per acord de Junta de Govern Local en sessió de 13 de juny de 
2022, i publicat al BOP núm. 115 del dia 16 de juny de 2022. 

 En allò que respecta als epígrafs 5.- Frontó; 6.- Esquaix; 8.- Pavelló cobert; 9.- Camp 
de futbol 7; 10.- Camp de futbol 11; i 11.- Escola d’estiu, pel Ple de l’ajuntament en 
sessió de 26 de maig de 2016, publicat al BOP nº 190, de 30 de setembre de 2016. 

 En allò que respecta als epígrafs 7.- Pista d’atletisme; i 12.- Sala de ball, pel Ple de 
l’ajuntament en sessió de 24 de setembre de 2015, publicat al BOP nº 77, de 25 
d’abril de 2016. 


