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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CASES DE BANYS, DUTXES, 

PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS 

 
Art. 1. Fonament legal.  
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA 
per CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I 
ALTRES SERVEIS ANÀLEGS, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció a allò que 
s'ha previst en esta Ordenança i en l'Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i 
inspecció de tributs locals. 
 
Art. 2. Fet imposable.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx el següent 
supòsit de prestació d'un servei públic de competència local: Casas de banys, dutxes, 
piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, previst en la lletra o) de 
l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Art. 3. Subjecte passiu.  
 
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, 
que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei que presta l'entitat local, 
conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
Art. 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
 
Art. 5. Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establit en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 
de Tractats Internacionals. 
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Art. 6. Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà de l'aplicació de la següent tarifa: 
 
Pistes poliesportives 
 
Pista futbol sala, handbol i bàsquet  
 
SERVEI PREUS 
Preu/hora pista  10 €
Afegir fracció horària mínima ½ hora 5 €
Suplement llum/hora 1 €

 
Pàdel 
 
SERVEI PREUS 

Preu/hora pista  7 €
Afegir fracció horària mínima ½ hora 3,5 €
Suplement llum/hora 1 €

Pista de frontó, esquaix i tenis 
 
SERVEI PREUS 
Preu/hora pista  3 €

Afegir fracció horària mínima ½ hora 1,5 €
Suplement llum/hora 1 €

 
Esports de taula 
 
SERVEI PREUS 
Preu/hora ping - pong 1 €
Afegir fracció horària mínima ½ hora 0,5 €
Suplement llum/hora 1 €

 
Piscina Municipal 
 
Públic en general  1,80 €
Veïns de Corbera  1,20 € 
Xiquets i jubilats  0,50 €

 
MENORS DE 16 ANYS 
 
De Dilluns a divendres de 15 a 18 hores. 
 
SERVEI PREUS 

Preu/hora pista pàdel 2 €
Afegir fracció horària mínima ½ hora 1 €
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SERVEI PREUS 

Preu/hora pista tenis, frontenis i 
esquaix 

1 €

Afegir fracció horària mínima ½ hora 0,5 €
 
ABONAMENT 
 
SERVEI PREU 

Abonament 10 usos d’una hora o 
fracció mínima ½ a qualsevol pista 

30 €

 
Utilització de serveis culturals municipals 
 

a) Cessió a persones o entitats privades d'una sala gran per dia: 30 €uros. 
b) Cessió a persones o entitats privades d'una sala xicoteta per dia: 18 €uros. 
c) Cessió del Teatre – Cinema per dia a fi d’utilitzar-se per persones o entitats 

privades: 100 €uros més 300 € de fiança. 
d) Assistència a actes públics culturals o festius: 
e) Tots els actes: 1,20 €uros. 

   
* Les actuacions especials que se celebren per a grups infantils organitzats, gaudiran d'una 
bonificació del 75% respecte a les quotes assenyalades en este apartat. 
* L’Associació de Pensionistes i Jubilats gaudirà d'una bonificació del 50% respecte a la taxa 
catalogada en el apartat c). 
 
Art. 7. Meritació.  
 
Esta taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servei que origina la seua exacció. 
  
Art. 8. Declaració i ingrés.  
 
1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per 
acte o servei prestat. En el supòsit d'assistència a actes públics, culturals o festius, les 
sol·licituds de cessió de locals previstes en l'art. anterior, per que puguen ser admeses 
a tràmit, hauran d'anar acompanyades de document que acredite el previ ingrés de la 
Taxa que a l'objecte es liquide. Este ingrés tindrà caràcter provisional, a resultes de la 
definitiva liquidació que, a tenor d'allò que s'ha disposat en esta Ordenança, es 
practique en el moment de cessió de l'autorització sol·licitada, procedint a l'elevació del 
depòsit previ a liquidació definitiva si s'accedix a la sol·licitud, o bé a la devolució 
d'aquell si es desestima la petició. 
 
2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels 
requisits previstos en l'article 124 de la Llei General tributària. 
 
3. El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels interessats en la Tresoreria 
Municipal o entitat financera col·laboradora, pel que s'expedirà el corresponent 
justificant d'ingrés. 
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4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no 
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
 
Art. 9. Infraccions i sancions. En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions 
tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò 
que s'ha disposat en els articles 77 i següents de la Llei General tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenrotllen, conforme a allò que s'ha establit en 
l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 10. Vigència. La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 21, amb data 26 de gener de 2004 i 
començarà a aplicar-se’n a l’endemà de la seua publicació, fins que s'acorde la seua 
modificació o derogació. 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 25 
de febrer de 2010, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se’n a l’endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent fins que s’acorde la 
seua modificació o derogació. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança s’ha modificat en l’art. 6 i ha sigut publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província núm. 100, de 29 d’abril de 2010. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança s’ha modificat en l’art. 6 i ha sigut publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província núm. 71, de 23 de març de 2012. 
 


