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4.-  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE  LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVICIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES RELATIVES A
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Iniciat i tramitat l'expedient per a adaptar la tarifa de la taxa per la prestació de servicis o
realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions
anàlogues, per a costejar el respectiu servici.

Considerant el que disposa la Secció 3a del capítol III del títol I del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El  Ple  de  la  corporació,  per  unanimitat  dels  set  regidors  presents,  quatre  del  Grup
Compromís per Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,   

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora
de  la  Taxa  per  la  prestació  de  servicis  o  realització  d'activitats  administratives  relatives  a
instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues, donant una nova redacció a l'article
que s'especifica, i, per tant, derogant l'anterior vigent fins ara.

Ordenança Fiscal núm. 4.3., reguladora de la Taxa per a la prestació de servicis o
realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i
instal·lacions anàlogues, en l'article 3r, apartat “b”, Epígraf 1r, dirà:

1.- Import per l'entrada personal a la piscina:

Laborals Festius

Menors 14 anys i jubilats 1,20 Euros 1,50 Euros

Majors 14 anys 2,00 Euros 3,00 Euros

2.- Abonaments individuals:

30 dies Tot l’estiu

Menors de 14 anys i 
jubilats

10,00 Euros 17,00 Euros

Majors 14 anys 21,00 Euros 38,00 Euros

3.- Abonaments familiars:

30 dies Tot l’estiu

69,00 Euros 90,00 Euros

4.- Abonaments familiars amb “títol de Família Nombrosa”:

30 dies Tot l’estiu

38,00 Euros 50,00 Euros

5.- Abonament 10 banys:

10 banys

Menors de 14 anys i 
jubilats

10,00 Euros

Majors 14 anys 20,00 Euros
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Disposició final: La present modificació d'esta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix
dia que es publique en el Butlletí Oficial de la província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener
de l'any 2016, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Segon: Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la província i en el
tauler  d'edictes  de  la  corporació  per  un  termini  d'un  mes  als  efectes  de  presentació  de
reclamacions  que  es  consideren  procedents,  quedant  definitivament  aprovada  en  cas  de  no
presentar-se cap.
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Mª Consuelo Francés Ribera, Secretària-Acctal. de l'Ajuntament de Fontanars dels
Alforins, província de València,

CERTIFIQUE:  Que  segons  consta  en  l'esborrany de  l'acta  de  la  sessió
extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament el dia 19 d’octubre del 2015, es va
prendre l'acord que literalment transcrit diu:

 “4.-  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVICIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES RELATIVES A
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Iniciat i tramitat l'expedient per a adaptar la tarifa de la taxa per la prestació de servicis o
realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions
anàlogues, per a costejar el respectiu servici.

Considerant el que disposa la Secció 3a del capítol III del títol I del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El  Ple  de  la  corporació,  per  unanimitat  dels  set  regidors  presents,  quatre  del  Grup
Compromís per Fontanars dels Alforins i tres del Grup del Partit Popular,   

ACORDA:

Primer: Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora
de  la  Taxa  per  la  prestació  de  servicis  o  realització  d'activitats  administratives  relatives  a
instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues, donant una nova redacció a l'article
que s'especifica, i, per tant, derogant l'anterior vigent fins ara.

Ordenança Fiscal núm. 4.3., reguladora de la Taxa per a la prestació de servicis o
realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i
instal·lacions anàlogues, en l'article 3r, apartat “b”, Epígraf 1r, dirà:

1.- Import per l'entrada personal a la piscina:

Laborals Festius

Menors 14 anys i jubilats 1,20 Euros 1,50 Euros

Majors 14 anys 2,00 Euros 3,00 Euros

2.- Abonaments individuals:

30 dies Tot l’estiu

Menors de 14 anys i 
jubilats

10,00 Euros 17,00 Euros

Majors 14 anys 21,00 Euros 38,00 Euros

3.- Abonaments familiars:

30 dies Tot l’estiu

69,00 Euros 90,00 Euros

4.- Abonaments familiars amb “títol de Família Nombrosa”:

30 dies Tot l’estiu

38,00 Euros 50,00 Euros
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5.- Abonament 10 banys:

10 banys

Menors de 14 anys i 
jubilats

10,00 Euros

Majors 14 anys 20,00 Euros

Disposició  final:  La  present  modificació  d'esta  Ordenança  Fiscal  entrarà  en  vigor  el
mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la província, i serà aplicable a partir del dia 1 de
gener de l'any 2016, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Segon: Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la província i en el
tauler  d'edictes  de  la  corporació  per  un  termini  d'un  mes  als  efectes  de  presentació  de
reclamacions  que  es  consideren  procedents,  quedant  definitivament  aprovada  en  cas  de  no
presentar-se cap.”

I perquè conste, als efectes procedents, i a reserva del que disposa l'art. 206 del
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, expedisc la present,
d'orde i amb el vistiplau del Sr. alcalde, que visa amb el seu segell i firma a Fontanars
dels Alforins, a vinti-i-dos d’octubre de dos mil quinze.

                      V. i Pl.
                    L’alcalde,   La secretària-Acctal.,
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Sra.  Ángela  Soriano  Torres,  Secretària-Interventora  de  l'Ajuntament  de

Fontanars dels Alforins, província de València,

CERTIFIQUE:

Que havent sigut aprovada inicialment pel Ple de la corporació, en sessió de

data 19 d’octubre del 2015, la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora

de  la  Taxa  per  la  prestació  de  servicis  o  realització  d’activitats

administratives  relatives  a  instal·lacions  esportives,  piscines  i

instal·lacions  anàlogues,  esta  ha  quedat  exposada  al  públic,  durant  el

termini  de  30  dies,  per  mitjà  de  la  publicació  en  el  “Butlletí  Oficial  de  la

província”,  de València,  número  212,  de data  4-XI-2015.  El  dit  termini,  que va

començar el dia 05/11/2015 i va finalitzar el dia 11/12/2015 ha transcorregut sense que

s'haja presentat reclamació o cap al·legació, per la qual cosa, conforme a l'acord plenari

d'aprovació inicial, la referida Ordenança queda definitivament aprovada.

I perquè conste en el present expedient, expedisc la present d'orde i amb el V. i

Pl.  del Sr.  Alcalde en Fontanars dels Alforins, a catorze de desembre de dos mil

quinze.

Expedisca's V. I PL.

   L’Alcalde,                                                               La Secretària,
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