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Ajuntament de Picanya
Anunci de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació defi-
nitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació del servici d’instal·lacions 
esportives i altres béns de titularitat municipal.

ANUNCI
Transcorregut el termini de 30 dies per a l’exposició pública de 
l’acord provisional per a la modificació de:
- Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servei 
d’instal·lacions esportives i altres béns de titularitat municipal.
I no havent-se presentat reclamacions, segons allò disposat a l'article 
17 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons la redacció 
del RDL 2/2004, de 5 de març, queden elevats a definitius els acords 
provisionalment adoptats. 
D’acord amb eixes modificacions el text íntegre, queda de la forma 
següent:
“Article 1.- Fet imposable:
La prestació dels serveis d’instal·lacions esportives i altres béns 
municipals, i en concret :
1 – Poliesportiu Municipal
2 – Pavelló Esportiu Municipal
El fet imposable està determinat per la utilització dels béns enumerats 
i l’obligació de contribuir des que tal utilització s’inicie.
Article 2.- Devengo:
L’obligació de contribuir naix des que tal utilització s’inicie o se 
sol·licite.
En els supòsits d’entrenaments o competició federada, els clubs estan 
exempts de quota alguna.
Article 3.- El subjecte passiu serà la persona sol·licitant.
Article 4.- Tarifes:
Les tarifes a aplicar seran les que a continuació s’assenyalen, i la 
utilització de les instal·lacions esportives queda subjecta a la norma-
tiva d’utilització i ús d’aquestes, aprovades per la Corporació. Totes 
les tarifes entren en vigor l’1 de gener, excepte les de l’apartat B) 
Activitats programades que fan referència a: Programes de menuts i 
menudes, Programes d’adults I Lliga de Futbol-Sala, que entren en 
vigor l’1 de setembre.
A) Utilització ordinària de les instal·lacions:
I- Poliesportiu municipal

Pista esportiva Import 
Camp de futbol: dues hores> 16 anys
Sense llum 50,00 €
Amb llum 60,00 €
Camp de futbol 7: una hora
Sense llum 25,00 €
Complement llum 30,00 €
Camp de futbol sala: una hora
Sense llum 17,00 €
Amb llum 22,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15 h, excepte festius 14,00 €
Club de fora del poble en competició reglada per 
tota la temporada. Sense llum

13,50 €

Club de fora el poble en competició reglada per 
tota la temporada. Amb llum

18,00 €

Frontó: una hora
Sense llum 5,00 €
Amb llum 8,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15h, excepte festius 3,00 €
Tennis: una hora
Sense llum 5,00 €
Amb llum 8,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15h, excepte festius 3,00 €

Pàdel (1 hora)
Sense llum 8,00 €
Amb llum 11,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15h, excepte festius 6,00 €
Pàdel (1 hora i mitja)
Sense llum 12,00 €
Amb llum 16,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15h, excepte festius 9,00 €
Bàsquet: una hora
Sense llum 8,00 €
Amb llum 15,00 €
De dilluns a divendres de 13 a 15h, excepte festius 6,00 €
Club de fora del poble en competició reglada per 
tota la temporada. Sense llum

6,00 €

Club de fora del poble en competició reglada per 
tota la temporada. Amb llum

12,00 €

Dutxa sense pista
Un ús. 2,00 €

El lloguer de les pistes (a excepció del les de Pàdel) serà gratuït per 
a menors de 16 anys de dilluns a divendres i sense fer cap reserva.
En cas de demanar llum es farà efectiu el cost del complement de 
llum: 3 €
III- Pavelló esportiu

Ús Import
Pista esportiva: una hora. Sense llum 34,00 € 
Pista esportiva: una hora . Amb llum 42,00 € 
Pista esportiva: una hora. De dilluns a divendres de 
13 a 15h, excepte festius

27,00 € 

Lloguer de la pista tot el matí o vesprada 100,00 € 
Club de fora del poble en competició 35,00 € 
Sala 1ª planta (1 hora) 15,00 € 
Sales 1ª planta temporada (octubre-juny) 2 h/sem 1.075,00 € 
Sales 1ª planta temporada (octubre-juny) 3 h/sem 1.600,00 € 

B) Activitats programades:

Activitat/programa Import
Sala de musculació del pavelló
Una sessió 2,50 €
Preu amb bonificació . Una sessió (*) 0,60 €
Abonament a 1 mes 16,00 €
Programes menuts-menudes
Xiquirritme i Ball Modern (Quadrimestre) 25,00 €
Escoles Esportives (Quadrimestre) 25,00 €
Programes adults (Trimestre)
Programes Condicionament físic 41,00 €
Pilates 43,00 €
Lliga de futbol-sala
Quota d’inscripció 25,00 €
Per equip i partit 30,00 €
Torneig padel
Quota d’inscripció 15,00 €
Per equip i partit 6,50 €

(*) Preu amb bonificació: per a persones jubilades o majors de 65 
anys i per a persones amb discapacitat igual o superior al 33% (per a 
acreditar esta situació haurà de presentar el certificat de discapacitat 
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en vigor emès pel Centre de Valoració i Orientació de la Direcció 
Territorial de Benestar Social).
Tant en el campionat de Futbol-Sala d'Hivern com en qualsevol 
torneig d’aquest esport, com de Pàdel, serà obligatori per als usuaris 
presentar una declaració jurada per la qual, el jugador es fa responsa-
ble de qualsevol accident produït com a conseqüència del joc.
Article 5.- Inscripcions a activitats i serveis
Les inscripcions es podran realitzar per internet o personalment a 
l'Ajuntament, havent de domiciliar el pagament en aquest cas o en 
el banc, segons el tipus d’activitat que es tracte. 
El préstec de qualsevol instal·lació no cobreix la responsabilitat civil 
que derivarà d'incidències que tinguen el seu origen en l'activitat 
desenvolupada, així com tampoc inclou els treballs (si fos necessari) 
de posada a punt, ni de reordenació de les instal·lacions després del 
seu ús, sent de compte de l'usuari.
Article 6.- Reglament de reserva i lloguer de les instal·lacions 
esportives municipals.
Per a la utilització dels béns municipals assenyalats en la present 
Ordenança, excepte en la piscina descoberta que funcionarà pel 
sistema d'entrades, s'estarà al que disposa el següent Reglament 
d'Utilització:
1r.-Les reserves, pagaments i vendes d'abonaments es realitzaran: 
- presencialment en cada instal·lació
- per telèfon, en els horaris d’atenció al públic de cada instal·lació
- per internet
Es podrà reservar per al mateix dia i els sis dies següents.
2n.-Els equips esportius que siguen inscrits a una competició 
determinada, i presenten el calendari de competició, podran realitzar 
la reserva de la instal·lació necessària per al desenvolupament de 
l'activitat durant tota la temporada. Si hi haguera una quantitat massa 
elevada d'equips en competició, de forma que I'ús de les instal·lacions 
per a particulars siga molt restringit, es prendran les mesures perti-
nents perquè tinguen una franja d'ús per a particulars.
3r.-Requisit indispensable per a poder disposar de la pista llogada 
serà presentar als conserges el rebut o abonaments corresponents a 
la reserva de la instal·lació.
4t.-La cancel·lació d’una reserva es podrà realitzar telefònicament o 
en persona amb una antelació mínima de 48 hores. En cas de pluja 
s’admetran canvis de dia i hora.
5è-Els pagaments sempre es faran en el moment de la reserva. En 
el cas de reserva per telèfon o per Internet l’abonament es realitzarà 
mitjançant un moneder virtual electrònic associat a cada usuari.
El moneder virtual es un sistema de prepagament. La càrrega d’este 
moneder es realitza, via Internet, per mitjà d’una passarel·la de paga-
ment (cal disposar d’una targeta de crèdit) o també es pot procedir a 
la recàrrega d’aquest moneder a les instal·lacions esportives. Es pot 
carregar la targeta amb l’import exacte de la reserva a pagar o també 
es pot carregar amb un import superior cosa que permet disposar d’un 
dipòsit per a realitzar posteriors reserves.
Disposició final
La present ordenança fiscal començarà a aplicar-se a partir de 
l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i hi 
romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.”
Contra l’acord definitiu de les ordenances podrà interposar-se recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent de la present publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb allò disposat en l’article 10.1.b) en relació 
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció d’allò contenciós-administratiu.
En Picanya, a 25 de gener de 2022.—L’alcalde, Josep Almenar i 
Navarro.
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