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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 

SERVICI I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 

 

 

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa 

 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per prestació 

de servicis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de 

propietat municipal. 

 

ARTICLE 2. Fet Imposable 

 

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del servici públic per 

utilització de les instal·lacions municipals següents: 

− POLIESPORTIU 

• 1 PISTA DE FRONTENIS 

• 1 PISTA DE PÀDEL 

 

 

ARTICLE 3. Subjecte Passiu 

 

Són subjectes passius d'esta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i 

les entitats a què es referix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten 

la utilització de les instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior. 

 

ARTICLE 4. Responsables 

 

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres 

persones o entitats. A estos efectes, es consideraran deutors principals els obligats 

tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària. 

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre 

subsidiària. 



 

 

Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, 

caldrà ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

ARTICLE 5. Quota Tributària 

 

SERVICIS QUE ES PRESTEN RESIDENTS NO 

RESIDENTS 

POLIESPORTIU MUNICIPAL   

1. ABONAMENT ANUAL   

1.1. MÉS DE 18 ANYS 50 € 100 € 

1.2. FINS A 18 ANYS, JUBILATS I MINUSVALIDS 40 € 80 € 

1.3. FAMILIAR 75 € 150 € 

2. PARTIDA O SESSIÓ   

2.1. MÉS DE 18 ANYS PÀDEL I FRONTENIS  3 € 3 € 

2.2. FINS A 18 ANYS ,JUBILATS I MINUSVALIDS 

PÀDEL I FRONTENIS 

2 € 2 € 

 

Sempre que s’utilitze la llum artificial s’incrementarà la taxa de 

Pàdel i Frontenis, 2 € partida. 

 

ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions 

 

En aplicació de l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals en els 

Tributs locals que els expressament previstos en les Normes amb rang de 

Llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals. 

 

ARTICLE 7. Devengo 

 

Es devenga la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que se 

sol·licita la prestació de qualsevol dels servicis que es regulen en esta Ordenança. 

 

En el cas que es reserve una pista o qualsevol dels elements definits en el 

quadro de quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva el 

cost de la taxa. 

 



 

ARTICLE 8. Normes de Gestió 

 

L'ingrés de les quotes o abonaments anuals, es realitzarà per règim 

d'autoliquidació, en virtut de l'article 27.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

locals. 

 

La resta de servicis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel 

sistema de tiquet o entrades prèvies que se sol·liciten en la taquilla corresponent. 

No es podrà reservar dues sessions o partides seguides, del mateix esport. 

Les partides o sessions duraran 1 hora i 30 minuts. 

Els abonaments seran personals i intransferibles i es presentaran sempre que 

l’encarregat municipal ho sol·licite. 

Sols es permitirà la  reserva màxim, amb dos dies d’antel·lació, de dilluns a 

divendres, excepte festius. 

 

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions  

 

En tot el referent a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les 

disposicions que la despleguen. 

 

DISPOSICIÓNS FINALS 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió 

celebrada el                                                , entrarà en vigor a partir del dia 1 de 

gener de 2012, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua 

derogació expressa. 

          L'Alcaldia, podrà autoritzar actes amb fins benèfics, amb exempció total de 
quotes. 
  
          En l'ús de les instal·lacions per a estos actes, aniran a càrrec de les entitats  
 
organitzadores dels mateixos i els seus representants, les responsabilitats i  
 
indemnitzacions pels danys causats en les instal·lacions, qualsevol que siguen las  
 
causes i motius. 

 

 


