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     Annex 

  Preus públics per la utilització del pavelló municipal 

 

 

 
ÚS PAVELLÓ BARRA FIANÇA 

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals 30 € 0 € 25 € 

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters 60 € 0 € 50 € 

1 DIA SENCER Equips Locals 75 € 50 € 50 € 

1 DIA SENCER Equips Forasters 150 € 100 € 50 € 

1 CAP DE SETMANA Equips Locals 150 € 100 € 100 € 

1 CAP DE SETMANA Equips Forasters 250 € 100 € 200 € 

1 SETMANA 350 € 100 € 300 € 

  

    

Podrà estar exempt de pagament per l´ocupació de les instal·lacions del pavelló municipal 

quan es tracti d´activitats escolars, extraescolars i equips federats del municipi, sense ànim 

de lucre i amb  un interès social susceptible de preservar. 

 

L´exempció del pagament serà atorgar per la Regidoria d´esports de forma expressa i prèvia 

sol·licitud dels interessats. 

 

 

Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta, instal.lacions 

esportives i altres serveis anàlegs 

 

QUOTA MENSUAL PISCINA  

MATRÍCULA 39,00 

INFANTIL DE 3 A 16 ANYS 21,95 € 

ADULT – 16 A 65 ANYS 37,10  € 

SÈNIOR MES DE 65 ANYS 21,95 € 

FAMILIAR 2 PERSONES 25% DE DESCOMPTE 

FAMILIAR 3 PERSONES 30% DE DESCOMPTE 

FAMILIAR 4 PERSONES 35% DE DESCOMPTE 

FAMILIAR 5 PERSONES 40% DE DESCOMPTE 

  

ENTRADES PUNTUALS 6,00 € 

 

 

PISTES DE PADEL     

FRANJA HORÀRIA SOCI NO SOCI SUPLEMENT LLUM 

7:00h a 14:00h gratuït 2,5€/1h15’ ----- 

14:00h a 22:00h 1€/1h15’ 4€/1h15’ 2€/1h15’ 

Caps de setmana 1€/1h15’ 4€/1h15’ 2€/1h15’ 
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Els preus de les pistes de pàdel estan establerts per fer un ús doble de les pistes. En 

el cas de ser individual, cada jugador haurà de fer-se càrrec del cost fins al total de la pista 

sencera. 

 

 

Altres utilitzacions no previstes en aquesta ordenança, es fixarà en cada cas el preu públic 

que correspongui, considerant la seva particularitat en base als següents criteris:  

- cost dels servei a realitzar  

- interès social de l'activitat  

- forma d'utilització  

- voluntat lucrativa de l'activitat  

- altres  

 

 

Preus públics per la utilització del pavelló “Les Escoles” i Camp de futbol Municipal 

 

 
ÚS PAVELLÓ BARRA FIANÇA 

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Locals 24 €   25 € 

1 PARTIT (1,5 hores) Equips Forasters 45 €   50 € 

1 DIA SENCER  58 €   50 € 

1 CAP DE SETMANA  115 €   100 € 

1 SETMANA 150 €   150 € 

  - - - 

 

 

Camp de fútbol municipal 

 
PREU FIANÇA 

1 PARTIT TOT EL CAMP GESPA (2 hores) Alcoverencs 80 € 50 € 

1 PARTIT TOT EL CAMP GESPA (2 hores) Forasters 160 € 60 € 

1 PARTIT FUTBOL 7 GESPA (2 hores max.) Alcoverencs 35 € 50 € 

1 PARTIT FUTBOL 7 GESPA (2 hores max.) Altres 80 € 50 € 

IL.LUMINACIÓ  8€/hora 0 € 

1 DIA SENCER CAMP DE GESPA ALCOVERENCS  200 € 100 € 

1 DIA SENCER CAMP DE GESPA ALTRES CLUBS 350 € 175 € 

1 CAP DE SETMANA CAMP DE GESPA 

ALCOVERENCS 375 € 180 € 

1 CAP DE SETMANA CAMP DE GESPA ALTRES 450 € 225 € 

 

 

Disposició final 
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Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 1 d’octubre de 

2000 començarà a regir el dia 1 de gener de 2001,  i continuarà vigent mentre no s'acordi la 

seva modificació o derogació. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’import que figura 

a l’annex, pel Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de 

gener de 2009. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament els articles 1, 2.1, 

5.1 i annexe, pel Ple de la corporació de data 1 d’agost de 2012 (aprovació inicial) i entrarà 

en vigor, una vegada finalitzat el termini establert reglamentàriament d'exposició pública, al 

dia següent de la publicació de la corresponent aprovació definitiva, i continuarà vigent fins 

que no s'acordi la seva modificació o derogació. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament diversos conceptes 

de l’annex, pel Ple de la corporació de data 16 d’octubre de 2012 i entrarà en vigor el dia 1 

de gener de 2013. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament un concepte de 

l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta, 

instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre 

de 2013 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament un concepte de 

l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal coberta, 

instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”, pel Ple de la corporació de data 21 

d’octubre de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament concretament un 

concepte de l’annex I “Preus públics per la utilització dels serveis a la piscina municipal 

coberta, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs”pel Ple de la corporació de data 6 

d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016. 
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