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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONES ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
Artícle 1.-  Fonament Legal 
 
En us de les facultats concedides per els artícles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’artícle 106 de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Régim Local, i 
de conformitat amb el que disposa els artícles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les Instal·lacions esportives i la 
regulació de les quals es regirà per la present Ordenança. 
  
 
Article 2.-  Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització dels serveis i instal·lacions 
esportives i l'accés a les instal·lacions de conformitat amb l'establit en l'article 20.4 de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques, així com les entitats al fet que es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que gaudisquen, sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei 
que presta l'entitat local, conforme al supòsit previst en l'article anterior. En el cas que 
els usuaris dels serveis siguen menors d'edat, tindran la consideració de subjectes 
passius els tutors o encarregats del menor. 
 
 
Article 4.-  Responsables. 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques al fet que es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei 
General Tributària. 
  
Respondran subsidiàriament els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits al fet que es refereix l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5 .- La taxa pels diferents usos i serveis son:  

 
US  D’INSTALACIONS ESPORTIVES  PREU € 
1.- CAMP DE FÚTBOL  
     Camp de Fútbol 11 50,00 
     Camp de Fútbol 7 25,00 
2.- PISTES POLIESPORTIVES  
      Us llum/hora 4,00 
3.- PISCINA  
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     Passe de Jubilat o pensioniste o aturat sense prestació 15,00 
     Passe Infantil: fins 12 anys  15,00 
     Passe  Juvenil: de 13  fins 17 anys 20,00 
     Passe Adult 30,00 
     Passe Familiar 60,00 
Passe Familiar amb membres en atur sense prestació 45,00 
     Entrada Piscina  1.50 

 
Article 6.-  Convenis i acords d'utilització. 
 
Les Instal·lacions Esportives podran ser utilitzades per les diferents associacions 
locals en els terminis regulats pel Conveni específic subscrit per l'Ajuntament i el CD 
La Llosa de Ranes. 
 
Tarifa --- 0,00 € 
 
 
Article 7.-  Període impositiu i meritació. 
 
Es reportarà la taxa i naixerà l'obligació de contribuir des de el moment de la utilització 
dels serveis i instal·lacions o realització d'activitats pels interessats. Es presumeix que 
la utilització dels serveis s'inicia mitjançant l'entrada en el recinte o instal·lacions o des 
de que es  sol·licita cadascun dels serveis. 
  
 
Article 8.-  Normes de Gestió. 
 
Els serveis o ús de les instal·lacions es gestionaran pel sistema d'autoliquidació i 
ingrés previ o bé per talonaris de tiquets els càrrecs dels quals seran comptabilitzats i 
intervinguts. 
 
Article 9.-  Exempcions i reduccions. 
 
D'acord amb l'establit en el RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconèixer-se 
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei 
o els derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals. 
  
 
Article 10.-  Infraccions i Sancions. 
 
En matèria d'infraccions contra el que es disposa en la present ordenança i les seues 
corresponents sancions s'estarà al que es disposa en la Llei General Tributària i les 
disposicions que complementen i desenvolupen. 
 
Els deutes derivats de l'aplicació d'aquestes normes podran exigir-se pel procediment 
administratiu de constrenyiment. 
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Article 11.-  Dret supletori i vigència. 
 
En el no regulat en aquestes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre 
gestió, liquidació i recaptació de tributs. 
  
 
DISPOSICIO FINAL:  
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el  mateix dia de la seua  publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la data 01/01/2016 , romanent 
en vigor  fins a la seua modificació o derogació expressa. 
  
Contra l'aprovació definitiva de l'Ordenança es podrà interposar recurs contenciós-
administratiu, en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciós-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
  
 

 
Data aprovació  Ordenanç a: Ple 31/05/2012 (BOP Nº 194 del  15/VIII/2012) 
Primera modificació  : art. 5.3 i Disposició Final (BOP Nº 190 del 12/VIII/2014 ) 
Última modificació: art. 5.3 i Disposicio Final - Ple 24/09/2015 (BOP Nº 234 del 
4/XII/2015) 
 
 

 
 
 

 


