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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprova-
ció definitiva de l’ordenança reguladora de l’ús i preus 
públics per la prestació, participació, utilització o apro-
fitament de les instal.lacions esportives municipals d’este 
municipi.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 d’abril de 2012, 
va aprovar definitivament, una vegada resolta la reclamació presen-
tada, l’Ordenança reguladora de l´ús i preus públics per la prestació, 
participació, utilització o aprofitament de les instal.lacions esportives 
municipals d’Aielo de Malferit, procedint a publicar el text ínte-
gre:
ORDENANÇA REGULADORA DE L’US I PREUS PÚBLICS PER 
LA PRESTACIÓ, PARTICIPACIÓ, UTILITZACIÓ O APROFITA-
MENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
D’AIELO DE MALFERIT.
ARTICLE 1r. Fonaments jurídics.
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit, atenent a la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i Preus Públics i la Llei 25/98, de 13 de juliol, de 
Modificació de Taxes i Preus Públics, acorda modificar, parcialment, 
el règim de l’ordenança que fins ara venia regulant els preus públics 
per la prestació, participació, utilització o aprofitament de les instal.
lacions esportives municipals de la localitat.
L’exacció s’imposa de conformitat amb el que preveu el text refós 
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. El pagament dels preus públics, 
s’ordena segons la regulació establerta a la present ordenança.
Així mateix, la present ordenança regularà els aspectes bàsics rela-
cionats amb l’ús, participació i/o aprofitament de les instal.lacions 
esportives municipals.
ARTICLE 2n. Subjecte passiu.
Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, 
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refe-
reix la Llei General Tributària, que sol.liciten o resulten beneficiades 
o afectades pels serveis o activitats locals que preste l’Ajuntament.
ARTICLE 3r. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament està determinada per la utilització de qual-
sevol dels serveis o instal.lacions esportives municipals ubicades al 
Poliesportiu Municipal d’Aielo de Malferit. Estaran obligats al pa-
gament els usuaris de les instal.lacions i si és el cas els assistents als 
actes per als quals s’exigisca bitllet d’entrada.
L’obligació de pagament regulat en aquesta ordenança, naix en el 
moment en que s’inicie la prestació del servei o la realització de 
l’activitat, podent exigir en tots els casos el dipòsit previ del seu 
import total. En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions 
i a les sancions que corresponguen caldrà ajustar-se a allò que s’ha 
dipositat a la LGT i la seua normativa de desplegament.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei o 
l’activitat no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de 
l’import corresponent.
ARTICLE 4t. Tarifes.
L’import per a la prestació de serveis o us de les instal.lacions es-
portives, serà com a mínim el cost del servei o de l’activitat practi-
cada. Quan hi haja raons socials o d’interès públic que així ho 
aconsellen, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit podrà fixar preus pú-
blics per sota dels límits previstos. En aquestos casos serà necessària 
l’adopció de les previsions pressupostàries oportunes per a la cober-
tura de la diferència resultant d’existir aquesta, segons allò previst 
en l’art. 2 de la Llei 25/98, de 13 de juliol.
4.1. ABONAMENTS ANUALS. ASPECTES GENERALS.
● El preu dels abonaments és per a tot l’any, sense que hi haja dret 
a reducció del mateix en funció de la data en la qual s’adquireix.
● Els abonaments tindran una durada d’any natural i son personals 
i intransferibles.
● Els abonaments anuals, SOLS ES PODRAN ADQUIRIR en les 
oficines de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, a partir de l’1 de gener.
● Per a l’obtenció dels abonaments, caldrà presentar: Fotocopia del 
DNI, fotografia tamany carnet i justificant bancari del pagament dels 
preus públics.

● Per a poder adquirir un abonament, cal fer el pagament mitjançant 
ingrés bancari en qualsevol banc o caixa de la localitat a nom de 
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.
● Sols podran ser beneficiaris dels abonaments anuals, els usuaris 
de les instal.lacions esportives que estiguen empadronats en Aielo 
de Malferit.
4.2. MODALITATS D’ABONAMENT ANUAL.
ABONAMENT ANUAL “AIELO ESPORTIU” CLUB/EQUIP:
● Aquest abonament dona accés a la pista poliesportiva del pavelló 
per a la pràctica dels següents esports: futbol sala, handbol, vòlei, 
bàsquet.
● Els equips podran reservar la pista un dia a la setmana. Aquest es 
mantindrà al llarg de tot l’any. El temps màxim d’ocupació de la 
pista serà d’una hora. La no utilització continuada, sense causa jus-
tificada suposarà l’anul.lació del carnet.
● PREUS: Majors 16 anys: 300’13 euros club / Menors 16 anys: 
166’73 euros club.
ABONAMENT ANUAL TENNIS:
● PREUS: Majors de 16 anys: 32’14 euros- Menors de 16 anys: 
17’37 euros.
ABONAMENT ANUAL FRONTENNIS:
● PREUS: Majors de 16 anys: 32’14 euros- Menors de 16 anys: 
17’37 euros.
ABONAMENT ANUAL PÀDEL:
● PREUS: Majors de 16 anys: 32’14 euros- Menors de 16 anys: 
17’37 euros.
4.3. ACCES LLIURE. ASPECTES GENERALS.
● Els usuaris del Poliesportiu Municipal que no disposen d’abonament 
anual, podran accedir i fer us de les instal.lacions esportives de 
tennis, frontennis i pàdel mitjançant l’abonament d’accés lliure.
● Per a poder adquirir-lo, caldrà fer el pagament mitjançant ingrés 
bancari en qualsevol banc o caixa de la localitat a nom de l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit.
● Els abonaments d’accés lliure, es podran retirar en les oficines del 
Poliesportiu o de l’Ajuntament prèvia presentació del reguard del 
pagament.
● Cada tiquet equival a un us per persona.
4.4. MODALITATS D’ABONAMENT D’ACCES LLIURE.
● S’estableixen dues modalitats que estan determinades per l’edat 
dels usuaris.
● L’abonament d’accés lliure tindrà un mínim de 5 i un màxim de 
15 usos. Els preus de l’abonament d’accés lliure son els següents:

Majors de 16 anys: Menors de 16 anys:
- 5 usos: 10’75 euros - 5 usos: 7’5 euros
- 10 usos: 19’35 euros - 10 usos: 13’5 euros
- 15 usos: 25’08 euros - 15 usos: 18 euros

4.5. ALTRES MODALITATS D’ACCÉS:
ACCÉS LLIURE PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS:
Es podrà fer us de la pista del Pavelló Municipal previ pagament dels 
següents preus públics: Majors de 16 anys: 30’41 eur./hora – Menors 
de 16 anys: 18’93 eur./hora.
4.6. ALTRES SERVEIS – ENLLUMENAT PÚBLIC

INSTAL.LACIÓ Preu hora/fracció
Usuaris empadronats

Preu hora/fracció
Usuaris no empadronats

FRONTENNIS 2’50 euros 3 euros

TENNIS 2’50 euros 3 euros

PADEL 2’50 euros 3 euros

PAVELLÓ COBERT 5’50 euros 6 euros

CAMP DE FUTBOL GESPA 11’50 euros 12 euros

CAMP DE FUBOL 7 5’50 euros 6 euros

4.7. BONIFICACIONS:
Les persones que presenten el Carnet Municipal de Família Nom-
brosa, tenen un descompte del 20% sobre el preu establert, en qual-
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sevol de les taxes indicades anteriorment. Aquest abonament sols 
s’aplicarà als membres de la família menors de 16 anys.
Les Escoles Esportives Municipals i clubs i/o equip federats d’Aielo 
de Malferit, podran disposar i utilitzar gratuïtament les instal.lacions 
esportives municipals per a realitzar els seus entrenaments en els 
horaris establerts per la Regidoria d’Esports i per als partits oficials, 
en els horaris proposats per les distintes federacions territorials.
Les associacions esportives i els clubs i/o equips no federats de la 
localitat, podran accedir a les instal.lacions esportives municipals, 
mitjançant l’anomenat ABONAMENT ANUAL “AIELO ESPOR-
TIU” CLUB/EQUIP.
5. ARTICLE 5e. Forma de pagament:
5.1. El pagament dels abonaments anuals i abonaments d’accés 
lliure, es farà efectiu mitjançant ingrés en qualsevol banc o caixa de 
la localitat a nom de l’Ajuntament.
5.2. El pagament de les entrades a la Piscina Municipal i l’enllumenat 
públic de les instal.lacions esportives, es realitzarà en efectiu el 
conserge del Poliesportiu Municipal.
5.3. La persona que efectue el pagament d’un preu públic tindrà dret 
al lliurament d’un justificant del pagament realitzat. Els justificants 
del pagament són, segons el casos:
a) Rebut, segons model normalitzat, emes pel conserge del polies-
portiu.
b) Resguard o justificant emes per una entitat bancària.
DISPOSICIONS FINALS
Es faculta a la Junta de Govern Local, per a dur a terme la fixació 
de tarifes –preus públics per a activitats o serveis puntuals i singulars 
organitzats anualment i que no siguen fixes i/o periòdics, tot tenint 
en compte que l’import dels preus públics per la prestació de serveis 
o realització d’activitats, serà com a mínim el cost del servei o de 
l’activitat practicada.
Les tarifes contemplades en la present ordenança, s’actualitzarà 
anualment i de forma automàtica, atenent a l’IPC publicat per 
l’INE.
Aquesta ordenança, que modifica les tarifes vigents, entrarà en vigor 
el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació ex-
pressa.
Aielo de Malferit, 8 de maig de 2012.—L’alcalde, José Luis Juan 
Pinter.
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