
ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LES

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE MANISES

ARTICLE PRIMER.- 

De conformitat amb allò previst en l'art. 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  Text  Refós  de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  este Ajuntament establix el preu
públic per prestació de serveis i utilització de les instal·lacions esportives  municipals, que es regirà
per la present Ordenança. 

ARTICLE SEGON.- Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats per la present Ordenança, els qui utilitzen les
instal·lacions esportives o siguen receptors dels serveis esportius prestats per l'Ajuntament.

L'obligació  del  pagament  naix  des  del  moment  en  què  es  presta  el  servei  o  que  comence  la  
utilització de les instal·lacions esportives municipals. 

ARTICLE TERCER.- Tarifes 

La tarifa a aplicar i percebre per cada servei serà la següent: 

1. UTILITZACIÓ PAVELLÓ
1.1  Utilització pista (1'5 hores) general  55,00 €
1.2  Utilització pista (1'5 hores) reduïda  33,00 €
1.3  Utilització terç de pista (1'5 hores) general  25,00 €
1.4  Utilització terç de pista (1'5 hores) reduïda 17,50 €
1.5  Utilització pista entitat o associació  20,00 €

2. UTILITZACIÓ FRONTONS I PISTA DE TENIS
2.1  Amb llum elèctrica (hora) general  9,00 €
2.2  Amb llum elèctrica (hora) reduïda 6,00 €
2.3  Sense llum elèctrica (hora) general  6,00 €
2.4  Sense llum elèctrica (hora) reduïda 3,00 €
2.5  Utilització pista entitat o associació  2,00 €

3. UTILITZACIÓ PISTA DE PADEL
4.1  Amb llum elèctrica (½ hora) general  6,00 €
4.2  Amb llum elèctrica (½ hora) reduïda  4,00 €
4.3  Sense llum elèctrica (½ hora) general  4,00 €
4.4  Sense llum elèctrica (½ hora) reduïda  2,00 €
4.5  Utilització pista entitat o associació (½ hora)  2,00 €

5. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL-11
5.1  Amb llum elèctrica (partit 2 hores) general  90,00 €
5.2  Amb llum elèctrica (partit 2 hores) reduïda  67,00 €

 



5.3  Sense llum elèctrica (partit 2 hores) general 67,00 €
5.4  Sense llum eléctrica (partit 2 hores) reduïda  50,00 €
5.5  Utilització camp entitat o associació  25,00 €

6. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL-8
6.1  Amb llum elèctrica (partit 1'5 hores) general  50,00 €
6.2  Amb llum elèctrica (partit 1'5 hores) reduïda  37,00 €
6.3  Sense llum elèctrica (partit 1'5 hores) general  37,00 €
6.4  Sense llum elèctrica (partit 1'5 hores) reduïda  28,00 €
6.5  Utilització camp entitat o associació  15,00 €

7. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL “D” POLIESPORTIU
7.1  Amb llum elèctrica (partit 1'5 hores) general  34,00 €
7.2  Amb llum elèctrica (partit 1'5 hores) reduïda  25,00 €
7.3  Sense llum elèctrica (partit 1'5 hores) general  25,00 €
7.4  Sense llum elèctrica (partit 1'5 hores) reduïda  19,00 €
7.5  Utilització camp entitat o associació  12,00 €

8. UTILITZACIÓ PISTA POLIESPORTIVA
8.1  Amb llum elèctrica (1'5 hores) general  18,00 €
8.2  Amb llum elèctrica (1'5 hores) reduïda  13,50 €
8.3  Sense llum elèctrica (1'5 hores) general  13,50 €
8.4  Sense llum elèctrica (1'5 hores) reduïda  10,00 €
8.5  Utilització pista entitat o associació  6,00 €

9. UTILITZACIÓ PISTA TRINQUET
9.1  Amb llum elèctrica (hora) general  11,00 €
9.2  Amb llum elèctrica (hora) reduïda  8,00 €
9.3  Sense llum elèctrica (hora) general  8,00 €
9.4  Sense llum elèctrica (hora) reduïda  5,00 €
9.5  Utilització pista entitat o associació  3,00 €

10. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
10.1  Preu per activitat 3h semanals (mes) general 20,00 €
10.2  Preu per activitat 3h semanals (mes) reduïda 16,00 €
10.3  Preu per activitat 1'5h semanals (mes) general 12,00 €
10.4  Preu per activitat 1'5h semanals (mes) reduïda                           9,00 €
10.5  Escola de tenis adults (mes) general  25,00 €
10.6  Escola de tenis adults (mes) reduïda  20,00 €

11. PISCINA MUNICIPAL COBERTA
11.1   Entrada sessió bany lliure 3,53 €
11.2   Entrada sessió bany lliure pensionistes, discapacitats i menors de 14 anys 2,68 €
11.3   Entrada sessió aquagym 6,55 €
11.4   Entrada general 9,09 €
11.5   Entrada general pensionistes, discapacitats i menors de 14 anys 5,89 €
11.6   Bo 10 entrades bany lliure 30,78 €
11.7   Bo 10 entrades bany lliure pensionistes, discapacitats i menors 14 anys 23,73 €



11.8   Abonament matí inscripció 42,96 €
11.9   Abonament matí quota (mensual) 23,08 €
11.10 Abonament familiar inscripció 60,17 €
11.11 Abonament familiar quota (mensual) 48,81 €
11.12 Abonament general inscripció  54,59 €
11.13 Abonament general quota (mensual) 38,72 €
11.14 Abonament jove inscripció 47,31 €
11.15 Abonament jove quota (mensual) 31,53 €
11.16 Abonament 3a edat inscripció 28,75 €
11.17 Abonament 3a edat quota (mensual) 20,30 €
11.18 Suplement quart membre quota (mensual) 7,21 €
11.19 Curs bebés matronatació trimestral (2 dies a la setmana) 179,51 €
11.20 Curs xiquets de 3 i 4 anys trimestral (2 dies a la setmana) 103,72 €
11.21 Curs xiquets de 5 a 15 anys trimestral (2 dies a la setmana) 61,86 €
11.22 Curs xiquets de 5 a 15 anys trimestral (1 dia a la setmana) 37,97 €
11.23 Curs adults des de 16 anys trimestral (2 dies a la setmana) 82,48 €
11.24 Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica trimestral (2 dies a la setmana) 42,45 €
11.25 Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica trimestral (1 dia a la setmana) 16,05 €
11.26 Curs matronatació embarassades mensual (2 dies a la setmana) 24,54 €
Curs bebès matronatació bimensual (2 dies a la setmana) 107,57 €
Curs xiquets de 3 i 4 anys bimensual (2 dies a la setmana) 62,15 €
Curs xiquets de 5 a 15 anys bimensual (2 dies a la setmana) 37,07 €
Curs xiquets de 5 a 15 anys bimensual (1 dia a la setmana) 22,75 €
Curs adults des de 16 anys bimensual (2 dies a la setmana) 49,43 €
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica bimensual (2 dies a la setmana) 25,44 €
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica bimensual (1 dia a la setmana) 13,58 €
Curs bebès matronatació mensual (2 dies a la setmana) 53,78 €
Curs xiquets de 3 i 4 anys mensual (2 dies a la setmana) 31,07 €
Curs xiquets de 5 a 15 anys mensual (2 dies a la setmana)                                                18,56 €
Curs xiquets de 5 a 15 anys mensual (1 dia a la setmana) 11,37 €
Curs adults des de 16 anys mensual (2 dies a la setmana) 24,71 €
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica mensual (2 dies a la setmana) 12,72 €
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica mensual (1 dia a la setmana) 6,79 €

12. PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU

12.1  Banys piscina:
12.1.1   Entrada xiquets/es fins a 16 anys inclusivament (general) 1,60 €
12.1.2   Entrada xiquets/es fins a 16 anys inclusivament (reduïda) 1,30 €
12.1.3   Entrada majors de 16 anys (general) 2,50 €
12.1.4   Entrada majors de 16 anys (reduïda) 2,00 €
12.1.5   Entrada jubilats, diumenges i festius (general) 1,30 €
12.1.6   Entrada jubilats, diumenges i festius (reduïda) 1,00 €
12.1.7   Entrada persones amb discapacitat de grau 33% al 64% (general) 1,60 €
12.1.8   Entrada persones amb discapacitat de grau 33% al 64% (reduïda) 1,30 €
12.1.9   Entrada persones amb discapacitat de grau igual o superior al 65% gratis
12.1.10 Abonament 10 banys per a xiquets/es (general) 9,00 €
12.1.11 Abonament 10 banys per a xiquets/es (reduïda)              7,50 €



12.1.12 Abonament 10 banys per a majors (general) 18,00 €
12.1.13 Abonament 10 banys per a majors (reduïda) 14,50 €
12.1.14 Abonament 10 banys per a discapacitats de grau 33% al 64% (general)   9,00 €
12.1.15 Abonament 10 banys per a discapacitats de grau 33% al 64% (reduïda)   7,50 €
12.1.16 Abonament familiar (general) 84,00 €
12.1.17 Abonament familiar (reduïda) 67,00 €

12.2 Cursets natació:
12.2.1 Curset  de 2 setmanes (general) 29,00 €
12.2.2 Curset  de 2 setmanes (reduïda) 26,00 €
12.2.3 Curset  de 4 setmanes (general) 44,00 €
12.2.4 Curset de 4 setmanes (reduïda) 39,00 €

12.3 Campus d'estiu:
12.3.1   Campus d'estiu 2 setmanes (general) 62,50 €
12.3.2   Campus d'estiu 2 setmanes (reduïda) 56,00 €
12.3.3   Campus d'estiu 2 setmanes horari matutí (general) 73,00 €
12.3.4.  Campus d'estiu 2 setmanes horari matutí (reduïda) 65,50 €
12.3.5   Campus d'estiu 4 setmanes (general) 87,50 €
12.3.6   Campus d'estiu 4 setmanes (reduïda) 79,00 €
12.3.7   Campus d'estiu 4 setmanes horari matutí (general)            111,00 €
12.3.8   Campus d'estiu 4 setmanes horari matutí (reduïda)            100,00 €
12.3.9   Setmana esportiva (general) 29,00 €
12.3.10 Setmana esportiva (reduïda) 26,00 €
12.3.11 Setmana esportiva horari matutí (general) 36,00 €
12.3.12 Setmana esportiva horari matutí (reduïda) 32,00 €
12.3.13 4 setmanes “menjador” (general) 100,00 €
12.3.14 4 setmanes “menjador” (reduïda) 90,00 €
12.3.15 2 setmanes “menjador” (general) 55,00 €
12.3.16 2 setmanes “menjador” (reduïda) 50,00 €
12.3.17 1 setmana “menjador” (general) 30,00 €
12.3.18 1 setmana “menjador” (reduïda) 27,00 €

12.4 Campus de clubs esportius municipals
12.4.1  Entrada xiquets/es fins a 16 anys inclusivament 0,60 €
12.4.2  Entrada majors de 16 anys 1,00 €

13- ENTRADA TRINQUET PARTIDES PILOTA VALENCIANA
13.1 Partida categoria “A” socis Club Pilota  1,60 €
13.2 Partida categoria “B” socis Club Pilota  3,20 €
13.3 Partida categoria “C” socis Club Pilota  4,70 €
13.4 Partida categoria “A” adults no socis  3,20 €
13.5 Partida categoria “B” adults no socis  6,30 €
13.6 Partida categoria “C” adults no socis  9,40 €
13.7 Jubilats i xiquets (fins a 16 anys)  Gratis



ARTICLE QUART.-   Normes d'aplicació de les tarifes   

1.- Els clubs o entitats esportives que hagen subscrit acord de col·laboració amb l'Ajuntament per a la
gestió de les escoles esportives municipals estaran exempts del pagament del preu públic per utilització
de les corresponents instal·lacions esportives, a excepció de la Piscina Municipal Coberta.

2.-  L'Ajuntament podrà acordar la cessió gratuïta de les instal·lacions esportives quan la fi  siga el
desenvolupament  d'una  activitat  esportiva  d'interès  soci-esportiu  promogut  per  un  club  o  entitat
esportiva, Diputació Provincial o Generalitat Valenciana.

3.- La tarifa A, B o C de les entrades del Trinquet Municipal serà fixada per l'Ajuntament de Manises
sobre la base de l'interès esportiu de la partida de pilota.

4.-  L'Ajuntament de Manises podrà acordar la entrada lliure al Trinquet Municipal quan la partida de
pilota siga qualificada d'interès general.

5.-  Podran acollir-se a les tarifes indicades  com reduïdes,  els  usuaris  que disposen de la  targeta  o
documents habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament de Manises. 

6.-  Els jubilats  i  pensionistes del  municipi  gaudiran d'entrada lliure a la Piscina Municipal  d'Estiu,
excepte els diumenges i festius. A aquest efecte hauran d'acreditar-se amb la Targeta habilitada a aquest
efecte de l'Ajuntament de Manises.

7.-  Per a acollir-se al  preu de discapacitat  en la Piscina Municipal  d'Estiu haurà de presentar-se la
documentació original actualitzada que acredite aquesta condició.

8.- En la Piscina Municipal d'estiu tindran l'entrada gratuïta els xiquets/es menors de 24 mesos.

9.- Totes aquelles persones que presenten informe favorable emès pel departament de Serveis Socials,
referent a la pràctica d'una activitat esportiva, estaran exemptes del pagament de la quota corresponent a
aquesta activitat

10.- Per a fer ús del preu d'associacions/entitats és necessari estar inscrit en el Registre d'Associacions
Municipals i rebre l'aprovació prèvia de la Regidoria d'Esports.

Disposició Final.- La present  Ordenança tindrà vigència una vegada publicat  el  Text  íntegre  de la
mateixa en el BOP i haja passat el termini al fet que es refereix l'art. 65.2 de la Llei 7/85 de Bases de
Règim Local, romanent en vigor en tant no es modifique o derogue.

Modificaciones:

Acord Plenari Aprovació  provisional      20/12/2012
Publicació BOP text íntegre                                                BOP Nº  14          17/01/2013

Acord plenari modificació provisional                                                            28/07/2016
Publicació text íntegre     BOP Nº 192       04/10/2016


