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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO COCENTAINA 

7022      ACORD D´INTERPRETACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI 
MUNICIPAL DE POLIESPORTIU 
 

EDICTE 

ACORD D’INTERPRETACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SERVEI DE POLIESPORTIU MUNICIPAL (EXCLOSA PISCINA). 

APLICACIÓ DE LA TARIFA PER A LA TEMPORADA 2019-2020 (EXP. 1945/2021) 

 

D'acord amb el dictamen, aprovat per unanimitat, de la Comissió Informativa de 
Comptes, Governació i Règim Intern celebrada el dia 13 de maig de 2021 i vistos els 
informes emesos pels Serveis d’Esports i els Serveis Econòmics, en aplicació de 
l’article 3er. de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs 
Locals, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de maig 2021, ha 
adoptat el següent acord d’interpretació de l’Ordenança Fiscal Regulad ora de la 
Taxa pel Servei de Poliesportiu Municipal :      

  

PRIMER: Per a la temporada 2019-2020 s’entén que el servei de poliesportiu 
municipal s’ha prestat de forma parcial en els termes de l’apartat següent i per tant 
l’import de la taxa per als epígrafs corresponents a les modalitats de carnet de pistes 
s’ha de liquidar de forma parcial en la mateixa proporció.  

 

La nova liquidació substituirà a la generada a l’inici de la temporada i atorgarà als 
usuaris el dret a la devolució de l’import ingressat en excés. 

 

SEGON: Estimar que el servei per a la temporada 2019-2020 s’ha prestat de la forma 
habitual sense restriccions durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 
12 de març de 2020. 

 

Que a partir del 13 de març del 2020 i per a la resta de la temporada no s’ha pogut 
garantir un nivell de servei assimilable a l’ordinari atès que en tot moment van haver 
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d’imposar-se restriccions de diferent grau que van reduir al mínim les prestacions a 
que dona dret el pagament de la taxa.    

 

Aplicada sobre la tarifa general la proporció corresponent al període previ a la 
declaració de l’estat d’alarma resulten els següents imports a liquidar en cada cas: 

 

TEMPORADA 2019-2020 CARNET PISTES- COVID-19 

TARIFA ART.4 ORDENANÇA Tarifa general 

Tarifa especial després 
d’aplicar la reducció per 
a la  temporada 2019-
2020 

Carnet individual menors 18 anys 0,00 €/persona 0,00 €/persona 

Carnet individual majors 18 anys 42,00 €/persona 19,00 €/persona 

Carnet familiar 65,00 € 29,60 €  

Carnet reduït: 
a) Casos en què no hi ha reserva d’instal·lacions ni 
ús de vestuaris  
b) Casos en què per necessitat de la competició 
en què estan inscrits, necessiten un carnet 
d’instal·lacions d’altra localitat, cal que acrediten el 
pagament d’aquest altre. 

15,00 €/persona 6,80 €/persona 

 

TEMPORADA 2019-2020-COVID-19- QUOTES BONIFICADES 

TARIFA ART.4 
ORDENANÇA 

Jubilats 
(Bonif.50%) 

Pensionistes 
(Bonif.30%) 

SMI 
<50%(Bonif. 
50%) 

Famílies 
nombroses. 
(Bonif. 20%)  

Persona amb 
discpacitat 
33%-65% 
(Bonif. 75%) 

Carnet Jove 
(Bonif.10%) 

Carnet individual 
majors 18 anys 

9,50 
€/persona 

13,30 
€/persona 

9,50 
€/persona 

15,20 
€/persona 4,75 €/persona 17,10 

€/persona 

Carnet familiar 14,80 € 20,70€ 14,80 € 23,70€ 7,40€  

Carnet reduït 3,40 
€/persona 

4,75 
€/persona 

3,40 
€/persona 

5,50 
€/persona 1,70 €/persona 6,10 

€/persona 
 

TERCER:- Atès que aquest acord afecta a una pluralitat d’interessats, publicar aquest 
acord en el BOP per a general coneixement fent constar que posa fi a la via 
administrativa i contra el mateix podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala Contenciós administrativa del Tribunal superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al 
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de la publicació en el BOP, sense perjudici de poder-ne interposar qualsevol altre que 
es considere convenient.» 

 

LA ALCALDESSA, 

Mireia Estepa Olcina 
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