
Ajuntament d’Alcoi

6.8 PREUS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL “EDUARDO LATORRE”

CONCEPTE

Article 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 127 del R.D. Legislatiu 2/2004,
de 5 de març de 2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
aquest  Ajuntament  estableix  el  Preu  Públic  per  la  utilització  de  les  instal·lacions
esportives municipals.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article 2n. L'obligació  de  pagament  està  determinada  per  la  utilització  de
qualsevol  dels  serveis  o  instal·lacions  esportives  del  Complex  Esportiu  Municipal
“Eduardo Latorre” o per l'accés a aquestes, i naixerà des que la utilització s'inicie; des
que se sol·liciten els diferents serveis; o pel simple accés a les instal·lacions.

No podran ser usuaris dels serveis ni de les instal·lacions municipals del Complex
Esportiu Municipal “Eduardo Latorre”, ni a nivell individual ni com a integrant d'equips o
col·lectius,  els  que  deguen  qualssevol  quantitats  per  serveis  o  utilització  de  les
instal·lacions amb anterioritat en el complex.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article  3r.  Estan obligats  al  pagament  del  preu  públic  els  usuaris  de  les
instal·lacions  i,  si  és  el  cas,  els  assistents  als  actes  per  als  quals  s'exigisca  bitllet
d'entrada.

RESPONSABLES

Article 4t. En cas que els usuaris de les instal·lacions siguen menors d'edat, en
seran responsables els que en tinguen la representació legal.

TARIFES

Article 5é. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada
en  les  tarifes  contingudes  en  l'apartat  següent,  per  a  cada  una  de  les  modalitats
d'utilització de les instal·lacions esportives municipals.  Les tarifes d'aquest preu públic
seran les següents:

1.- TIPUS D'USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS.

1.1 Abonats

1.2 No abonats

1.3 Entitats i associacions

1.4 Abonats amb carnet de les instal·lacions esportives

1.1 ABONATS

Tenen la condició d'abonats totes les persones, residents o no en el municipi d’Alcoi que
havent formalitzat la sol·licitud d'alta, estiguen en possessió del carnet expedit pel Centre
Esportiu Municipal “Eduardo Latorre” i es troben al corrent en el pagament de la quota
corresponent  a la mensualitat  en curs. Prèviament per a adquirir  la condició d'abonat
haurà de liquidar-se l'import corresponent a la matrícula, per a la qual cosa es podrà
acollir a les diferents modalitats d'abonats que s’inclouen o, si és el cas, beneficiar-se de
l'import de reducció o gratuïtat en l'import d'aquesta matrícula, segons s’inclou en cada
un dels casos. 
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El carnet que s'expedisca és el suport mitjançant el qual s'acredita la condició de persona
abonada i aquest document és personal i intransferible.

Per a accedir a la instal·lació és imprescindible utilitzar (en cas d'haver-ne) el control
d'accés, i fer ús de l'acreditació corresponent. La seua utilització indeguda se sancionarà
amb  la  retirada  del  carnet  i  la  proposta  de  baixa  automàtica  com  a  abonat  de  la
instal·lació esportiva.

L'acreditació de persona abonada s'entregarà en recepció a partir del moment en què es
formalitze la inscripció o alta i sense cap cost. En cas de pèrdua o sostracció, s'ha de
comunicar  en la  recepció  de la  instal·lació.  La sol·licitud  d'expedició  d'un nou carnet
comportarà la despesa corresponent al suport i la seua tramitació.

El sistema d'accés es realitzarà mitjançant  control  personal  en recepció o, mitjançant
qualsevol altre sistema automàtic del que dispose la instal·lació.

Amb caràcter general es distingeixen les modalitats d'abonament següents:

I) ABONAMENT INDIVIDUAL:

Aquesta modalitat va adreçada a les persones en edats compreses entre els 22 i 64
anys.

II) ABONAMENT FAMILIAR

Aquesta modalitat va adreçada a famílies que s'inscriguen per primera vegada al
Complex Esportiu amb les opcions següents:

 Primer i segon membre familiar

A) Primer, segon i més membres de la unitat familiar

B) En cas que una persona interessada a realitzar l'alta com a abonat i un altre
membre de la unitat familiar ja  ho fóra, l'import de la matrícula tindrà una
reducció  i  per  al  tercer  i  quart  membre  de  la  família  serà  gratuïta  amb
reducció de la quota de caràcter mensual

Les persones que s'acullen a aquest abonament familiar i tinguen fills menors de 14
anys, aquests podran accedir amb caràcter gratuït a les instal·lacions de la piscina.

III) ABONAMENT JÚNIOR

Aquesta modalitat va adreçada a les persones compreses entre els 15 i 21 anys
(ambdós inclosos).

IV) ABONAMENT INFANTIL 

Aquesta modalitat va adreçada a les persones compreses entre els 4 a 14 anys
(ambdós inclosos).

V) ABONAMENT REDUÏT 

Aquesta modalitat va adreçada a les persones a partir de 65 anys, a jubilats menors
de 65 anys, però que acrediten uns ingressos mensuals que no superen els 900,00
euros,  a  familiars  dependents  d'ells  sense  ingressos  econòmics  (s'exigeix
convivència),  a  persones  amb  algun  tipus  de  discapacitat  amb  un  percentatge
mínim del 33% i a les famílies monoparentals i a persones aturades que presenten
la documentació requerida en l'annex I.

S’inclouen dues modalitats d'ABONAMENT REDUÏT:
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Modalitat 1. Permet la utilització dels serveis de la piscina, sala de fitnes i activitats
dirigides des de l'obertura de la instal·lació fins al seu tancament.

Modalitat 2. Permet la utilització dels serveis de la piscina, sala de fitnes i activitats
dirigides des de l'obertura de la instal·lació fins a les 15.00 hores.

Els dissabtes s’hi podrà accedir també en horari de 16.00 a 20.00 hores.

VI) ABONAMENT ANUAL

Aquesta modalitat va adreçada a les persones majors de 21 anys i només permet la
utilització dels serveis de la piscina i sala de musculació. També té descomptes en
els cursos i serveis específics programats.

Per a les persones menors de 4 anys l'accés a la instal·lació serà gratuïta (0,00
euros).

DRETS DE LES PERSONES ABONADES

Les persones amb carnet d'abonat gaudiran dels drets següents, sempre que tinguen
actualitzat el pagament de la quota corresponent de caràcter mensual o anual:

Per  als  abonats  de  tipus  INDIVIDUAL,  FAMILIAR,  JÚNIOR I  REDUÏT  tindran  dret  a
l'accés i/o utilització dels serveis següents:

 Zona aquàtica: Piscina per a natació de 25 x 16,5 m, piscina d'aprenentatge de 16
x 8 m i zona wellness (sauna seca, bany turc, frigidari o bany de gel, 2 piscines
d'hidromassatge fred/calent).

 Vestidors masculins, femenins i mixtos adaptats (segons corresponga).

 Sala de fitnes i càrdio.

 Sala de ciclisme de sala.

 Zona social amb servei de venda automàtica.

 Ús lliure als espais en les piscines.

 Ús  lliure  de  zona  vellness (sauna  seca,  bany  de  vapor,  frigidari  i  banyeres
d'hidromassatge).

 Ampli programa d'activitats físiques dirigides en sala. Gratuïtes.

 Cursos d'activitats aquàtiques amb bonificació.

 Assessorament personalitzat, programació de rutines (en gran part de l'horari) en
sala de càrdio-fitnes.

 Assessorament fisioterapèutic gratuït.

 Tractaments de fisioteràpia amb bonificació.

 Ús lliure d’armariets (fins a final d'existències).

 Activitat de pilates. TRX, natació terapèutica, natació embarassades i pàdel, amb
dret a la reducció del preu establit. 

Per  als  abonats  de  tipus  INFANTIL  tindran  dret  a  l'accés  i/o  utilització  dels  serveis
següents:

 Ús lliure dels espais en piscines amb supervisió dels pares/tutors.
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 Programa d'activitats físiques adreçades a infantils.

 Cursos d'activitats aquàtiques amb bonificació.

 Assessorament fisioterapèutic gratuït.

 Tractaments de fisioteràpia amb bonificació.

 Ús lliure d’armariets (fins al final d'existències)

Per als abonats de la modalitat ANUAL, tindran dret a l'accés i/o utilització:

 Zona aquàtica: piscina per a natació de 25 x 16,5 m, piscina d'aprenentatge de 16
x 8 m i zona wellness (sauna seca, bany turc, frigidari o bany de gel, 2 piscines
d'hidromassatge fred/calent).

 Vestidors masculins, femenins i mixtos adaptats (segons corresponga).

 Sala de fitnes i càrdio.

 Zona social amb servei de venda automàtica.

 Ús lliure als espais en les piscines.

 Ús  lliure  de  zona  vellness (sauna  seca,  bany  de  vapor,  frigidari  i  banyeres
d'hidromassatge).

 Cursos d'activitats aquàtiques amb bonificació.

 Assessorament  personalitzat,  programació  de  rutines  (tot  l'horari)  en  sala  de
càrdio-fitnes.

 Assessorament fisioterapèutic gratuït.

 Tractaments de fisioteràpia amb bonificació.

 Ús lliure d’armariets (fins a final d'existències)

1.2  NO ABONATS

Es podrà accedir i  utilitzar les instal·lacions i serveis que ofereix el Complex Esportiu
Municipal per a persones NO ABONADES, per a les quals s’estableixen les modalitats
d'accés següents:

1.2.1 ENTRADA PUNTUAL BÀSICA I BONS

Aquesta modalitat només proporciona el dret per a un únic accés al Complex Esportiu,
només per al bany lliure en qualsevol de les dues piscines de la instal·lació i el circuit
termal.

Queden exclosos els serveis d'activitats dirigides (en aigua i en sec),  ús de la sala de
càrdio-fitnes.

Els usuaris que opten per aquesta modalitat tindran dret a l'ús lliure d'un armariet.

Es  podran realitzar  bons de 20 entrades  d'aquesta  modalitat  amb els  corresponents
descomptes  que  es  determinen.  Aquests  bons  hauran  d'utilitzar-se  abans  dels  tres
mesos des de la seua data d'adquisició.

1.2.2 ENTRADA PUNTUAL GENERAL I BONS

Aquesta modalitat  proporciona els mateixos drets i  serveis que els usuaris  adscrits a
l'ABONAMENT INDIVIDUAL, FAMILIAR, JÚNIOR, INFANTIL O REDUÏT, però només per
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un dia,  tenint  accés a  la  instal·lació  totes  aquelles  vegades que desitge durant  eixe
mateix dia.

Queden exclosos  els  serveis  d'assessorament  de  l'àrea  de  salut  i  la  planificació  de
rutines en sala càrdio-fitnes.

Aquesta modalitat no atorga el dret a descomptes en serveis de pagament oferits en el
Complex Esportiu.

Als usuaris que opten per aquesta modalitat se'ls proporcionarà un tiquet que hauran de
mostrar quan el personal tècnic de la instal·lació ho sol·licite.

Els usuaris que opten per aquesta modalitat també tindran dret a l'ús lliure d'un armariet.

Es podran realitzar BONS de 10 entrades d'aquesta modalitat  amb els corresponents
descomptes que es determinen.

Els bons hauran d'utilitzar-se abans dels sis mesos des de la seua data d'adquisició.

1.2.3 ENTRADA MENORS DE 18 ANYS

Els menors de 14 anys, NO ABONATS, hauran d'accedir a la instal·lació acompanyats
sempre d'una persona major de 18 anys que se’n faça responsable i que s’estiga en la
instal·lació en el mateix període en què es produeix l'estada del menor. L'acompanyant
major d'edat es responsabilitza de l'estada del menor.

Les persones NO ABONADES a la instal·lació, entre 14 i 17 anys (inclusivament), només
podran accedir a la instal·lació amb una autorització firmada pel representant legal del
menor que, a més, en certificarà l'edat, i anirà acompanyada d'una fotocòpia del DNI de
la persona que firme l'autorització.

1.2.4 RESERVA D'ESPAIS

Es podran llogar els espais destinats a l'activitat esportiva, excepte la sala de  càrdio-
fitnes, amb les condicions i el preu que s'estipule en la tarifa.

Aquest servei estarà disponible sempre que les necessitats de la instal·lació estiguen
perfectament cobertes i no es cause perjudici als seus usuaris.

Les activitats que es realitzen en els espais objecte de lloguer,  només podran ser de
caràcter  esportiu  (formacions  esportives,  competicions  o  altres  activitats  físiques  que
s'adeqüen a l'espai en qüestió). Totes aquestes activitats que hauran de ser prèviament
autoritzades comptaran amb la supervisió de personal amb l'adequada titulació esportiva.

1.3 ENTITATS I ASSOCIACIONS

Les  entitats  i  associacions  legalment  constituïdes  podran  sol·licitar  la  utilització  dels
espais esportius  fora  d'abonament que permeten la realització de les seues activitats,
després de la reserva prèvia i liquidació del preu públic estipulat per a això en les tarifes

1.4 ABONATS AMB CARNET DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
DE TEMPORADA ESPORTIVA

Les persones que tinguen la condició d'abonada de caràcter general de les instal·lacions
esportives municipals,  amb carnet actualitzat de la temporada esportiva corresponent,
podran fer ús de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal “Eduardo Latorre”,
liquidant els preus públics que s'establisquen i beneficiant-se de descomptes.

Article 2n. Les tarifes d'aplicació per a cada un dels serveis i activitats que es poden
realitzar en la instal·lació esportiva són les següents:
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 MATRÍCULA 

MODALITAT PREU AMB CARNET  INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

ABONAT INDIVIDUAL major de 21 anys 28,00 € Gratuïta

ABONAT JUNIOR de 18 a 21 anys (**) 20,00 € Gratuïta

ABONAT INFANTIL de 0 a 17 anys 0,00 € Gratuïta

ABONAT FAMILIAR (dos membres) 56,00 € Gratuïta

ABONAT REDUÏT 20,00 € Gratuïta

ABONAT EMPRESA 20,00 € Gratuïta

(**)  Quan es faça  referència  a  menors de  18 anys  es consideraran  com a  tals
aquells usuaris que no hagen complit els 18 anys, ni els complisquen durant l'any,
considerat des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

En la modalitat  d'ABONAT FAMILIAR la quota de matrícula s'estableix  de la  manera
següent i d'acord amb les opcions:

OPCIÓ A) 

MATRÍCULA

Primer membre familiar 28,00 €

Segon membre familiar 28,00 €

OPCIÓ B) 

MATRÍCULA

Primer membre familiar 28,00 €

Segon membre familiar major 21 anys 28,00 €

Tercer membre familiar major 21 anys 0,00 €

(*)  Quan  el  segon  membre  familiar  és  menor,  o  li  correspon  alguna  quota  reduïda,
abonarà la quota corresponent a la seua edat o condició.

OPCIÓ C) 

En cas que una persona interessada a realitzar l'alta com a abonat, i un altre membre de
la unitat familiar ja ho fóra, l'import de la matrícula serà de 28,00 euros i la quota mensual
de 33,95 €. A partir del tercer membre de la unitat familiar haurà d'abonar en concepte
de matrícula 20,00 euros i les quotes mensuals de 20,60 €.
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MATRÍCULA

Segon membre familiar 28,00 €

Tercer membre familiar 20,00 €

Quart membre familiar 20,00 €

Amb la quota familiar, els fills menors de 14 anys podran accedir a les instal·lacions de
piscina amb caràcter gratuït.

BONIFICACIONS EN LA MATRÍCULA 

Durant l'any els usuaris que tramiten l'alta com a abonats de les instal·lacions del Centre
Esportiu, podran beneficiar-se d'una sèrie de bonificacions en l'import de la matrícula,
d'acord amb el següent:

Per a altes d'abonats amb començament de l'activitat en el mes de gener

a) Amb el pagament anticipat  de quatre mensualitats (gener,  febrer,  març i  abril),  es
realitza una bonificació del 100% en el preu corresponent a la matrícula en qualsevol
dels tipus d'abonats.

b) Amb el pagament de la quota del mes de gener i l'assistència només aquest mes a la
instal·lació, es realitza una bonificació del 100% en el preu corresponent a la matrícula
en qualsevol dels tipus d'abonats. En cas que la persona vulga continuar utilitzant els
serveis a partir del mes de febrer, haurà de liquidar obligatòriament la quota corresponent
a la matrícula segons corresponga a cada modalitat d'abonat.

Per a altes d'abonats amb començament de l'activitat en el mes de febrer

a)  Amb el  pagament  anticipat  de quatre  mensualitats  (febrer,  març,  abril  i  maig),  es
realitza una bonificació del 100% en el preu corresponent a la matrícula en qualsevol
dels tipus d'abonats.

Per a altes d'abonats amb començament de l'activitat en el mes de maig

a)  Amb  el  pagament  anticipat  de  quatre  mensualitats  (maig,  juny,  juliol  i  agost),  es
realitza una bonificació del 100% en el preu corresponent a la matrícula en qualsevol
dels tipus d'abonats.

Per a altes d'abonats amb començament de l'activitat en els mesos de juny, juliol i
agost

a) Amb el pagament anticipat de tres mensualitats (juny-juliol i agost, o bé juliol-agost i
setembre, o bé agost-setembre i octubre), es realitza una bonificació del 100% en el preu
corresponent a la matrícula en qualsevol dels tipus d'abonats.

b)  Amb el  pagament  de  la  quota  del  mes  de  juny,  juliol  i  agost  i  l'assistència  a  la
instal·lació només el mes que es liquida, es realitza una bonificació del 100% en el preu
corresponent a la matrícula en qualsevol dels tipus d'abonats. En cas que la persona
vulga continuar utilitzant els serveis a partir del mes de setembre haurà d'abonar el preu
corresponent a la matrícula segons el tipus d'abonament que li corresponga.

Per a altes d'abonats amb començament de l'activitat en el mes de desembre
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a) Amb el pagament anticipat de quatre mensualitats (desembre, gener, febrer i març), es
realitza una bonificació del 100% en el preu corresponent a la matrícula en qualsevol
dels tipus d'abonats.

b) Amb el pagament de la quota del mes de desembre i l'assistència només aquest mes
a  la  instal·lació,  es  realitza  una  bonificació  del  100% en  el  preu  corresponent  a  la
matrícula  en  qualsevol  dels  tipus  d'abonats.  En  cas  que  la  persona  vulga  continuar
utilitzant els serveis a partir del mes de gener, haurà de liquidar obligatòriament la quota
corresponent a la matrícula segons corresponga a cada modalitat d'abonat.

 

2. QUOTES MENSUALS

MODALITAT PREU AMB CARNET  INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

ABONAT INDIVIDUAL major de 21 anys 38,90 € 33,00 €

ABONAT INDIVIDUAL major de 21 anys per a
membres de família nombrosa (*)

33,95 € 28,85 €

ABONAT JUNIOR de 18 a 21 anys 25,70 € 25,70 €

ABONAT REDUÏT MODALITAT 1 27,85 € 27,85 €

ABONAT REDUÏT MODALITAT 2 20,60 € 20,60 €

ABONAT EMPRESA 33,95 € 33,00 €

ABONAT ANUAL 320,00 € 320,00 €

Quota complementària mensual per a 
ABONATS ANUALS incloent-hi la participació 
en les activitats dirigides

12,25 € 12,25 €

(*) El preu especial per a l'ABONAT INDIVIDUAL major de 21 anys destinat a aquelles
persones que formen part d'una família nombrosa, es podran beneficiar de la reducció
estipulada, sempre que presente la documentació requerida en l'ANNEX I.

Per a les modalitats d'ABONAT FAMILIAR les tarifes d'aplicació seran les següents:

OPCIÓ A)

ABONAT FAMILIAR Opció A (dos membres 
majors 21 anys)

67,90 € 57,70 €

OPCIÓN B)

ABONAT FAMILIAR Opció B (tres membres 
majors de 21 anys, o bé el tercer membre de 
18 a 21 anys, de la unitat familiar)

88,50 € 75,22 €

OPCIÓ C)

ABONAT FAMILIAR Opció C (quatre 109,10 € 92,94 €
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membres majors de 21 anys de la unitat 
familiar, sent un d’ells ja abonat.

(*)  Quan  el  segon  membre  familiar  és  menor,  o  li  correspon  alguna  quota  reduïda,
abonarà la quota corresponent a la seua edat o condició.

De manera general aquells abonats INDIVIDUAL, JÚNIOR, FAMILIAR I  ABONAMENT
REDUÏT MODALITAT 1,  tenen dret  a la participació en les activitats dirigides que es
programen setmanalment de dilluns a dissabte i sempre d'acord amb els horaris establits:
ciclisme de sala,  Postural  concept,  Bodi shape, G.A.P., Zumba, Estirades (20 minuts),
Midball-Metabolic,  Inteval-body  shape,  abdominals  (30  minuts),  STEP,  Midball-tono,
Aiguagim,  Aiguafitnes,  Aguarunning,  Urbanrunning,  Funcional  trainning.  Aquestes
activitats constitueixen la programació referenciada setmanalment i  poden ser objecte
d'anul·lació i/o incorporació d'altres activitats d'acord amb la disponibilitat d'instal·lacions i
de professorat. De qualsevol variació seran informats en temps i forma els usuaris.

Per als preus corresponents a les quotes mensuals que a continuació es relacionen, es
pot  formalitzar  el  pagament  avançat  del  total  anual  (dotze  mesos)  en  dues  quotes
semestrals, amb l'aplicació de les reduccions següents:

MODALITAT TOTAL 1ª QUOTA 2ª QUOTA

ABONAT INDIVIDUAL major de 21 anys 420,00€ 294,00€ 126,00€

ABONAT REDUÏT MODALITAT 1 312,00€ 218,40€ 93,60€

ABONAT REDUÏT MODALITAT 2 228,00€ 159,60€ 68,40€

BONIFICACIONS EN LES QUOTES MENSUALS

Per a les altes d'abonats que es produïsquen entre el dia 15 i 25 de cada mes (ambdós
inclosos)  es  podrà aplicar  una reducció del  50% sobre el  preu de la  quota mensual
segons corresponga el tipus d'abonat. Per a les altes que es produïsquen entre els dies
del  26  al  31  de  cada  mes,  s'aplicarà  el  preu  corresponent  al  mes  immediatament
posterior.

3. QUOTES TRIMESTRALS

Els alumnes majors de 21 anys en vigor  poden optar  a la  modalitat  d'ABONAMENT
INDIVIDUAL  TRIMESTRAL,  que  inclou  els  avantatges  oferits  per  l'ABONAMENT
INDIVIDUAL i  els  atorga també el  dret  a  participar  en les  activitats  dirigides  que es
programen setmanalment de dilluns a dissabte i sempre d'acord amb els horaris establits:
ciclisme de sala,  Postural concept,  Bodi shape, G.A.P., Zumba, Estirades (20 minuts),
Midball-Metabolic,  Inteval-body  shape,  Abdominals  (30  minuts),  STEP,  Midball-tono,
Aiguagim, Aguafitness, Aguarunning i Urbanrunning. Aquestes activitats constitueixen la
programació referenciada setmanalment i poden ser objecte d'anul·lació i/o incorporació
d'altres  activitats  d'acord  amb  la  disponibilitat  d'instal·lacions  i  de  professorat.  De
qualsevol  variació  seran informats en temps i  forma els  usuaris.  El  preu de la quota
trimestral correspondrà a tres mesos consecutius, sempre amb el criteri següent:

 1r trimestre gener-febrer-març

 2n trimestre abril-maig-juny
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 3r trimestre juliol-agost-setembre

 4t trimestre octubre-novembre-desembre

MODALITAT PREU

Abonament alumnes (segons annex I) 75,50 €

4. ACCÉS PISCINA BANYS

MODALITAT PREU AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

Entrada puntual/dia major de 21 anys (*) 4,40 € 4,40 €

Entrada puntual de 4 a 21 anys, majors de 64
anys i discapacitats mínim 33% i acompanyant
per  a persones que necessiten assistència  /
dia

2,80 € 2,80 €

Entrada puntual menors 4 anys/dia 0,00 € 0,00 €

Entrada completa adult (**) 7,75 € 7,75 €

Entrada completa reduïda (***) 5,40 € 5,40 €

Bo 20 entrades puntual 74,00 € 74,00 €

Bo 10 entrades completa adults (**) 58,45 € 49,70 €

Bo 10 entrades completa reduïda (***) 43,15 € 36,70 €

(*) L'entrada puntual inclou la utilització de la piscina i la zona termal.

(**) L'entrada completa inclou la participació en les activitats dirigides que figuren en
la programació del dia d'accés a la instal·lació i accés a la sala de musculació.

(***) L'entrada completa reduïda està adreçada als majors de 64 anys, a jubilats els
ingressos mensuals dels quals no superen els 900 €, a familiars dependents
d'ells sense ingressos econòmics (s'exigeix convivència), a discapacitats amb
un  percentatge  mínim  del  33%.  S'aplicarà també  als  membres  de  famílies
monoparentals i a persones aturades que presenten la documentació requerida
en l'annex I.

Els bons d'entrades puntuals tenen una duració màxima de tres mesos des de la seua
expedició i els bons d'entrades completes tenen una duració de sis mesos des de la seua
expedició.

5. ACTIVITAT DE NATACIÓ ADREÇADA A ALUMNES DE CENTRES ESCOLARS

MODALITAT PREU

Curset natació en edat escolar

Quota per alumne i sessió / dia

(Educació Infantil, Primària o Secundària)

2,20 €
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L’activitat es realitzarà sempre que hi haja un mínim de 10 alumnes.

6. ÀREA DE SALUT

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

Tractament de Fisioteràpia 24,20€ 26,40€ 24,20€

Bo 5 sessions 105,75 € 111,35 € 105,75€

Bo 10 sessions 205,95€ 217,10€ 205,95€

7. ACTIVITATS AQUÀTIQUES DE SALUT

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET  INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

Curs hidroteràpia (1 
sessió/setmana)

Quota mensual

23,75 € 28,30 € 23,75 €

Curs hidroteràpia (2 
sessions/setmana)

Quota mensual

36,30 € 44,20 € 36,30 €

Curs hidroteràpia (3 
sessions/setmana)

Quota mensual

45,00 € 55,00 € 55,00 €

Curs prepart i postpart (1 
sessió/setmana)

Quota mensual

23,75 € 28,30 € 28,30€

Curs prepart i postpart

(2 sessions/setmana)

Quota mensual

36,30 € 44,20 € 44,20 €

8. PROGRAMA DE NATACIÓ ADAPTADA (PRONA)

MODALITAT PREU

Curset (dos dies/setmana) / Quota trimestral/persona 45,00 €

Curset (un dia/setmana) Quota trimestral/persona 38,00 €

9.  PROGRAMA  DE  NATACIÓ  PROMAR  (Programa  mobilització  articular  grans
dependents)

MODALITAT PREU SESSIÓ BO (5 SESSIONS)

Quota sessió 12,00 € 60,00 €
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10. CURSOS ACTIVITAT AQUÀTICA DE CARÀCTER GENERAL

10.1. QUOTA MODALITAT PERÍODE BIMENSUAL (dos mesos) (*)

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

BEBÉS (2 sessions / 
setmana)

Edat de 12 a 36 mesos

Quota bimensual

59,75 € 71,00 € 59,75 €

BEBÉS (1 sessió/setmanal)

Edat de 12 a 36 mesos

Quota bimensual

32,00 € 37,80 € 32,00 €

XIQUETS DE 3 A 5 ANYS 

(dues sessions/setmana)

Quota bimensual

59,75 € 71.00 € 59,75 €

Xiquets de 3 a 5 anys 

(una sessió/setmana)

Quota bimensual

32,00 € 37,80 € 32,00 €

Xiquets de 3 a 5 anys 

(dia extra)

Quota bimensual

24,20 € 28,50 € 24,20 €

Infantils i/o Júnior

(2 sessions/setmana)

Quota bimensual

36,20 € 43,20 € 36,20 €

Infantils i/o Júnior 

(1 sessió/setmana)

Quota bimensual

19,90 € 23,30 € 19,90 €

Infantils i/o Júnior 

(dia extra)

Quota bimensual

15,00 € 19,90 € 15,00 €

Adults 

(2 sessions/setmana)

Quota bimensual

36,20 € 57,20 € 36,20 €

Adults 

(1 sessió/setmana)

19,90 € 31,20 € 19,90 €

Ordenances Fiscals 2019

Plaça d’Espanya, 1 –Tel.: 965537100 Ext. 1152 –Fax 965537152- eFax: faxtributs@alcoi.org - web http://www.alcoi.org



Ajuntament d’Alcoi

Quota bimensual

Adults 

(dia extra)

Quota bimensual

15,00 € 23,50 € 15,00 €

Majors 

(1 sessió/setmana)

Quota bimensual

12,20 € 17,90 € 12,20 €

Majors 

(2 sessions/setmana)

Quota bimensual

24,30 € 31,20 € 24,30 €

(*) Els cursos d'activitat aquàtica de caràcter general es realitzen amb caràcter trimestral;
no obstant això, si hi  haguera la possibilitat  de formació de grups o, si és el  cas, hi
haguera places disponibles en un curs de caràcter trimestral i l’alumne/a s'incorporara
durant els dies del 16 al 31 del primer mes de l’activitat trimestral, li seran aplicables els
preus de la QUOTA MODALITAT PERÍODE BIMENSUAL (dos mesos)

10.2 QUOTA MODALITAT PERÍODE TRIMESTRAL (tres mesos)

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

BEBÉS (2 
sessions/setmana)

Quota trimestral

89,60 € 106,50 € 89,60 €

BEBÉS (1 sessió/setmanal)

Quota trimestral

47,95 € 56,65 € 47,95 €

XIQUETS DE 3 A 5 ANYS 

(DUES 
SESSIONS/SETMANA)

QUOTA TRIMESTRAL

89,60 € 106,50 € 89,60 €

Xiquets de 3 a 5 anys 

(una sessió/setmana)

Quota trimestral

47,95 € 56,65 € 47,95 €

Xiquets de 3 a 5 anys 

(dia extra)

Quota trimestral

36,20 € 42,80 € 36,20 €

Infantils i/o Júnior 

(2 sessions/setmana)

54,35 € 64,75 € 54,35 €
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Quota trimestral

Infantils i/o Júnior 

(1 sessió/setmana)

Quota trimestral

29,75 € 34,95 € 29,75 €

Infantils i/o Júnior 

(dia extra)

Quota trimestral

22,50 € 29,80 € 22,50 €

Adults 

(2 sessions/setmana)

Quota trimestral

54,35 € 85,70 € 54,35 €

Adults 

(1 sessió/setmana)

Quota trimestral

29,75 € 46,75 € 29,75 €

Adults 

(dia extra)

Quota trimestral

22,50 € 35,30 € 22,50 €

Majors 

(1 sessió/setmana)

Quota trimestral

18,30 € 26,75 € 18,30 €

Majors 

(2 sessions/setmana)

Cuota trimestral

36,50 € 46,75 € 36,50 €

10.3 QUOTA MODALITAT PERÍODE ANUAL (nou mesos)

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

BEBÉS (2 
sessions/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

268,80 € 319,50 € 268,80 €

BEBÉS (1 sessió/setmanal)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

143,85 € 169,95 € 143,85 €

XIQUETS DE 3 A 5 ANYS 

(DUES 

268,80 € 319,50 € 268,80 €
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SESSIONS/SETMANA)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

Xiquets de 3 a 5 anys 

(una sessió/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

143,85 € 169,95 € 143,85 €

Xiquets de 3 a 5 anys 

(dia extra)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

108,60 € 128,40 € 108,60 €

Infantils i/o Júnior 

(2 sessions/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

163,05 € 194,25 € 163,05 €

Infantils i/o Júnior

(1 sessió/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

89,25 € 104,85 € 89,25 €

Infantils i/o Júnior 

(dia extra)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

67,50 € 89,40 € 67,50 €

Adultos 

(2 sesiones/semana)

Cuota anual (incluye tres 
trimestres)

163,05 € 257,10 € 163,05 €

Adults 

(1 sessió/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

89,25 € 140,25 € 89,25 €

Adults 

(dia extra)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

67,50 € 105,90 € 67,50 €

Majors 

(1 sessió/setmana)

54,90 € 80,25 € 54,90 €
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Quota anual (inclou tres 
trimestres)

Majors 

(2 sessions/setmana)

Quota anual (inclou tres 
trimestres)

109,50 € 140,25 € 109,50 €

Per als alumnes inscrits en aquesta activitat de caràcter general, s'expedirà un carnet
que donarà accés a la utilització de les instal·lacions de piscines amb caràcter gratuït
durant el període de vigència del curs de referència.

11. CURSOS ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER GENERAL

MODALITAT PÀDEL PREU

Alumnes de 6 a 10 anys (una sessió/setmana)

Quota mensual

15,00 €

Alumnes de 6 a 10 anys (dues sessions /setmana)

Quota mensual 

24,20 €

Alumnes d’11 a 13 anys (una sessió/setmana)

Quota mensual

20,00 €

Alumnes d’11 a 13 anys (dues sessions/ setmana)

Quota mensual 

32,00 €

MODALITAT MULTIESPORT (ACTIVITATS 
MULTIESPORTIVES)

PREU

Alumnes de 5 a 18 anys (dues sessions /setmana)

Quota mensual 

24,20 €

12. CURSOS ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI – MES DE JULIOL

MODALITAT NATACIÓ PREU

Alumnes bebés de 24 mesos a 3 anys

Quota mensual (vuit sessions – cinc sessions setmana – quatre 
setmanes)

37,80 €

Alumnes de 3 a 17 anys

Quota mensual (vint sessions – cinc sessions setmana - quatre 
setmanes)

56,50 €

Alumnes majors de 17 anys

Quota (vuit sessions – només dos dies a la setmana)

31,50 €
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MODALITAT PÀDEL PREU

Alumnes de 6 a 10 anys

Quota (dues sessions /setmana)

24,20 €

Alumnes d’11 a 13 anys

Quota (dues sessions/ setmana)

32,00 €

13. UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE PÀDEL

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

Pista de pàdel amb llum/per 
hora

7,20 € 12,00 € 7,20 €

Preu per persona/hora 1,80 € 3,00 € 1,80 €

Pista de pàdel sense llum/per 
hora

5,20 € 10,40 € 5,20 €

Preu per persona/hora 1,30 € 2,60 € 1,30 €

Bo 20 tiquets/persona/hora

(només amb llum/sense llum)

21,00 € 21,00 €

14. ACTIVITATS FORA D’ABONAMENT

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

PILATES (2 
sessions/setmanals) 

Quota mensual

30,60 € 40,00 € 30,60 €

PILATES (1 sessió/setmanal) 

Quota mensual

21,25 € 25,50 € 21,25 €

PILATES (2 
sessions/setmanals)

Quota trimestral

86,70 € 116,45 € 86,70 €

PILATES (1 sessió/setmanal)

Quota trimestral

61,20 € 72,25 € 61,20 €

TRX 3,00 € 5,00 € 3,00 €

BO TRX 25,00 € 40,00 € 25,00 €

15. UTILITZACIÓ ALTRES INSTAL·LACIONS FORA D’ABONAMENT 

MODALITAT QUOTA

Utilització exclusiva carrer piscina en hora normal / hora utilització 29,40 €
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Utilització exclusiva carrer piscina en hora punta / hora utilització 39,30 €

Realització d’activitat dirigida en piscina o sala / hora utilització 47,70 €

Utilització sales / hora utilització 27,75 €

Utilització sala polivalent per a equips / clubs de caràcter 
competitiu / hora utilització

20,00 €

16. ALTRES SERVEIS

MODALITAT QUOTA

Lloguer d’armariet abonat/no abonat 3,20 €

Lloguer de cadenats abonat/no abonat 0,60 €

Venda de cadenat 4,50 €

17. VENDA DE MATERIAL

ARTICLE PREU

Casquet de bany 3,40 €

Ulleres de bany 5,60 €

Samarreta Centre Esportiu 5.90 €

18. ENTRENAMENT PERSONAL

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

1 sessió 24,20 € 26,40 € 24,20 €

Bo 5 sessions 105,75 € 111,35 € 105,75 €

Bo 10 sessions 205,95 € 217,10 € 205,95 €

19. ACTIVITATS ESPORTIVES ESPECIALS DE CARÀCTER EVENTUAL

MODALITAT PREU

ABONATS

PREU

NO ABONATS

AMB CARNET INST.
ESPORTIVES
MUNICIPALS

Quota inscripció 3,00 € 5,00 € 3,00 €

20. ALTRES SERVEIS

CONCEPTE PREU

Emissió duplicat document carnet abonat 3,00 €

SUPÒSITS  DE  NO  SUBJECCIÓ  AL  PAGAMENT  DEL  PREU  PÚBLICO  PER
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
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Article  6é.  No  estarà  subjecta  al  pagament  del  preu  públic  regulat  en  aquesta
Ordenança la utilització de les instal·lacions esportives en els casos següents:

 La utilització d'instal·lacions per a la celebració d'actes de caràcter benèfic a
fi de recaptar fons, que siguen aprovats per resolució de la Junta de Govern
Local, que en fixarà les condicions de cessió.

 Els  actes  organitzats  per  les  federacions  esportives  adscrites  al  Consell
Superior d'Esports amb concentració d'esportistes participants i que donen
lloc a la proclamació de títols de caràcter provincial, autonòmic, nacional i
internacional,  i  aquells altres organitzats per entitats sense ànim de lucre
consistents  en  actes  esportius,  actuacions  o  programes  de  naturalesa
singular  i  interés  esportiu  i/o  social  patrocinats,  en  ambdós  casos,  per
l'Excm.  Ajuntament  d’Alcoi  a  través  de  la  Regidoria  d'Esports.  Aquesta
exempció haurà de ser sol·licitada per les entitats interessades, i aprovada,
si és procedent, mitjançant una resolució de la Junta de Govern Local.

 La  utilització,  a  títol  individual  per  esportistes  alcoians  amb  la  condició
d'esportista d'elit  de la Comunitat Valenciana i que apareguen en la llista
publicada en el DOGV, entenent-se que aquesta condició s'estendrà fins als
tres anys següents a l'última publicació en el  Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.  La  pèrdua  de  la  condició  d'esportista  d'elit  de  la  Comunitat
Valenciana  serà  causa  de  la  pèrdua  de  la  dita  consideració  als  efectes
d'aquesta Ordenança,  i  la  persona interessada ho haurà de  comunicar  a
l'Excm.  Ajuntament  d’Alcoi,  en  cas  que  estiga  gaudint  dels  beneficis
expressats en aquesta, per a la seua anul·lació. Només podran tenir benefici
els esportistes empadronats a Alcoi o que tinguen llicència federativa per un
club  esportiu  de  la  ciutat,  per  a  la  qual  cosa  hauran  de  presentar  una
acreditació  d'algun  dels  dos  supòsits.  La  utilització  de  les  instal·lacions
esportives  per  part  d’aquestes  persones  quedarà  supeditada  a  la
disponibilitat en cada moment. Cada anualitat l'esportista que tinga en vigor
la condició d'esportista d'elit, haurà d'acreditar davant de l'Ajuntament d’Alcoi
(Departament d'Esports) que té llicència federativa actualitzada.

 Esportistes becats en el  Pla ADIC,  durant  el  temps que dure la condició
d'esportista becat.

 Esportistes d'ALT NIVELL, reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

 Quan una persona abonada de les instal·lacions haja de formalitzar la baixa
temporal  com  a  conseqüència  d'un  accident  o  malaltia  que  motive
l'hospitalització o impossibilitat de fer ús de les instal·lacions esportives per
un temps determinat, i tot això quede degudament justificat, es procedirà a
donar de BAIXA l'abonat  en les quotes mensuals,  i  quedarà exonerat  de
liquidar  novament  l'import  de  la  MATRÍCULA,  si  procedira  a  donar-se
d'ALTA de nou. 

GESTIÓ DEL PREU PÚBLIC

Article  3r.  La  gestió  i  recaptació  del  preu  públic  serà  competència  exclusivament
municipal i caldrà ajustar-se al següent:

1. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la utilització dels béns i serveis
objecte d'aquesta Ordenança i les quotes es recaptaran en el  moment d'entrar  en el
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recinte  de  les  instal·lacions,  o  prèviament,  en  l'entitat  col·laboradora  en  el  cas  de
prestació de serveis.

2. En les tarifes d'utilització per temporada, curs o curset, el preu públic s'abonarà a l'inici
del període. I en els casos de prestació de serveis, la devolució d'ingressos només tindrà
lloc en els casos següents:

-Per  causa  justificada  que  impedisca  a  l'usuari  del  servei  la  realització  de  l'activitat,
sempre que la sol·licitud de devolució s'efectue abans de 30 dies comptats des que va
efectuar el pagament.

-Quan  no  hi  haja  prou  alumnat  per  a  la  formació  d'un  grup  mínim  segons  el  que
requerisca cada activitat.

-Les  anul·lacions  de  reserves  d'instal·lacions  esportives,  efectuades  amb  48  hores
d'antelació a la seua utilització, comportaran l'anul·lació de la corresponent liquidació de
preus públics,  fent-se creditor  el  subjecte passiu,  si  és el  cas,  de la  devolució  de la
quantitat abonada per aquest concepte.

-Quan l'anul·lació  de la  reserva s'efectue amb una antelació  inferior  a 48 hores a la
utilització prevista, no serà procedent cap devolució de la quantitat abonada, si és el cas,
per la liquidació de preus públics.

4. Correspon a la Regidoria d'Esports, a través del Departament Municipal d'Esports, la
tramitació i notificació del reconeixement dels beneficis i dels supòsits de no subjecció,
així com la resolució dels recursos procedents.

Article 8é. L'import de les llicències federatives que fan falta per a la pràctica esportiva,
seran a càrrec de l'usuari sense que, en conseqüència, es troben inclosos en les quotes
de tarifa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor d'aquest preu públic per la utilització de les instal·lacions del complex
esportiu municipal queda derogada la regulació anterior.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest acord d'ordenació del preu públic ha sigut aprovat pel Ple de l'Ajuntament
en sessió de data  29/10/2018, entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el
B.O.P., i s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2019.

ANNEX I

Per a sol·licitar la inscripció com a abonat i  poder acollir-se a les diferents modalitats
d’acord amb la situació personal (famílies nombroses, aturats, famílies monoparentals,
discapacitats,  jubilats,  pensionistes  o  majors  de  64  anys),  s'haurà  d'aportar  la
documentació següent:

1r. Fotocòpia compulsada del document de reconeixement del dret a la pensió expedit
per l'òrgan competent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2n. Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la situació de desocupació vigent
en la  data  de formalització  de  la  inscripció  expedit  pel  Servei  Valencià  d'Ocupació  i
Formació  (SERVEF).  Aquest  document  serà  requerit  degudament  actualitzat  cada
període trimestral des de la data que la persona abonada s'haguera donat d'alta en la
instal·lació esportiva per a fer ús dels serveis i participar en activitats organitzades. 
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3r. Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de minusvalidesa expedit pel
Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social o
del certificat de reconeixement de la incapacitat permanent total o absoluta expedit per
l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

4t.  Certificat  de l'Oficina Municipal  de Servei d'Informació al  Ciutadà,  on s'acredite la
inscripció en el Padró Municipal de la condició de família monoparental.

5é.  Fotocòpia  compulsada  del  títol  de  família  nombrosa  vigent  en  la  data  d'inici  de
l'activitat.

6é. Fotocòpia compulsada de nòmina o pensió (per a poder beneficiar-se haurà de ser
inferior a 900 €).

8é. Certificat de la Renda amb la no-obligació de declarar per ingressos mínims.

En cas que concórreguen en la mateixa persona més d'una circumstància o situacions
indicades anteriorment, les reduccions no són acumulables.

9é. Per a alumnes amb carnet universitari s'haurà d'aportar certificat o  document que
acredite estar matriculat per a cursar estudis a la Universitat en el moment de formalitzar
la inscripció.

Aprovació: Modificació de l’Ordenança: aprovada definitivament per acord del  Ple de
data  29/10/2018 de  conformitat  amb l’art.  17.3  del  RDL 2/2004,  de 5  de
març.

Publicació: B.O.P.A. núm. 238 de 14 de desembre de 2018.

Articles modificats: Es modifiquen l’art. 5 i la Disposición Final de l’Ordenança.

HISTÒRIC MODIFICACIONS

Aprovació: Última modificació de l’Ordenança: aprovada provisionalment per acord del
Ple de data 30 de maig de 2016 i elevada a definitiva de conformitat amb
l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: B.O.P.A. núm. 122 de 28 de juny de 2016.

Articles modificats: Nova redacció de l’Ordenança.
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