ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS.
En virtut de la Provisió de l’Alcaldia, l’estudi econòmic del cost dels serveis, el text íntegre
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
La Corporació Municipal, per unanimitat dels assistents, i que representa la majoria absoluta
del número legal dels seus membres, ACORDA:
1- Aprovar, provisionalment, la imposició de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives, en
els termes en que figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:
Article 1.- Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò
disposat als articles 15 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per l'ús de
les instal·lacions esportives municipals", que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes
de la qual s'atenen a allò previst a l'article 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.
Article 2.- Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir naix per l'ús de les instal·lacions esportives municipals o per
qualsevol dels serveis, prestacions o activitats esportives municipals detallades a l'article 6
d'aquesta ordenança.
Article 3.- Fet imposable
El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis
existents als recintes esportius de la propietat municipal i que s'enumeren a la tarifa que s'insereix a
continuació.
Article 4.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones naturals o
jurídiques que sol·liciten per a sí o per a terceres persones, la utilització de les instal·lacions
esportives o qualsevol dels serveis, prestacions o activitats que s'hi realitzen i que figuren
assenyalades a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 5.- Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
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Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CARNET ESPORTIU MUNICIPAL
TAXA
30,00 €

INDIVIDUAL
JUVENIL, PENSIONISTES,
MINUSVÀLIDS

23,00 €

FAMILIAR

53,00 €

PISCINA MUNICIPAL
INDIVIDUAL
JUVENIL, PENSIONISTES,
MINUSVÀLIDS

TAXA
3,00 €
2,00 €

TENIS-FRONTENIS (1 HORA)
INDIVIDUAL
JUVENIL, PENSIONISTES,
MINUSVÀLIDS

TAXA
2,50 €
1,50 €

MULTIPISTA (1 HORA)
TAXA
GRUPS PRIVATS I ALTRES
USUARIS
*AMB LA PRESENTACIÓ DE 5 CARNETS ÚS
GRATUÏT

10 €

CAMP DE FUTBOL (2 HORES)
TAXA
EMPADRONATS O RESIDENTS
45 € (65 € AMB LLUM)
NO EMPADRONATS O NO
RESIDENTS
60 € (80 € AMB LLUM)
TARIFA ESPECIAL (PENYES)
50 € ANUAL
*AMB DRET D´UTILITZACIÓ DE VESTIDORS
IL·LUMINACIÓ TENIS, FRONTENIS,
MULTIPISTA (1 HORA)
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Article 7.- Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l'abonament corresponent o bé en el
moment d'utilització del servei.
Article 8.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa que la desplega.
Article 9.- Cobrament
El cobrament es farà a través del Servei Municipal d'Esports a les instal·lacions esportives
municipals, o d'acord amb el que establisca l'Ajuntament de Villalonga al respecte.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
2- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes.
3- Considerar, en el supòsit que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el termini
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
D'EDIFICIS MUNICIPALS.
En virtut de la Provisió de l’Alcaldia, l’estudi econòmic del cost dels serveis, el text íntegre
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’edificis municipals.
La Corporació Municipal, per unanimitat dels assistents, i que representa la majoria absoluta
del número legal dels seus membres, ACORDA:
1- Aprovar, provisionalment, la imposició de la taxa per la utilització d’edificis municipals, en
els termes en que figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
ús d'edificis municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal o, si és el cas, per la General
de Gestió, Recaptació i Inspecció.
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Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial
prèviament autoritzat per l'Ajuntament dels següents edificis municipals: Edifici Multiusos,
Auditori Municipal, Saló de Plenaris de l'Ajuntament, així com la prestació dels serveis municipals
que comporte l’esmentada utilització.
Article 3r.- Subjectes passius
Seran subjectes passius contribuents d'aquesta Taxa les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2.003, de 17 de desembre, General Tributària, al
favor de les quals s'atorguen les autoritzacions d'ús dels edificis indicats en l'article 2n.
Article 4t.- Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. Seran
responsables subsidiaris les persones i entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General
Tributària, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentat precepte.
Article 5é.- Exempcions
1- Estaran exempts d'aquesta Taxa:
• Les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, quan vagen a
desenvolupar activitats culturals o exposicions.
• Les fundacions, administracions públiques o organismes de dret públic que en
depenguen i institucions socials i benèfiques que no tinguen caràcter lucratiu, per a la
realització d'activitats i exposicions sense ànim de lucre.
2- S'eximirà del pagament de la Taxa per la utilització privativa dels edificis municipals a les
administracions públiques, organismes de dret públic que en depenguen i a les associacions i
a les fundacions sense ànim de lucre, quan realitzen activitats d'interés social i cultural.
Article 6é.- Quota tributària
La quota tributària d'aquesta taxa resultarà d'aplicar les tarifes que a continuació s'indiquen:
a) Saló de Plenaris de l'Ajuntament:
Per boda civil en dissabte ........................................................................ 50,00 €
Per boda civil, de dilluns a divendres laborables, de 8,00 a 14,00 h..........30,00€
Esdeveniments semblants en dissabte…………………………………....50,00€
Esdeveniments semblants, de dilluns a divendres, de 8,00 a 14,00h….....30,00€
b) Auditori:
Celebració d'actes públics i privats i altres esdeveniments…….……….150,00€
c) Edifici Multiusos
Per esdeveniments …………………………………….200€ i 0,50€ per persona
Article 7é.- Meritació
La Taxa es merita amb la concessió de l'autorització d'ús conforme al procediment establert
a aquest efecte en la corresponent Ordenança municipal.
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Article 8é.- Gestió
1- Amb la finalitat de garantir en tot cas el dret de l'Administració, l'import de la Taxa
s'abonarà en el termini i la forma que establisca la resolució provisional a què es refereix
l'article 3.5 del corresponent Reglament.
2- Només procedirà la devolució de la Taxa quan per causes no imputables al subjecte passiu,
no s'efectue l'ús previst.
3- L'ingrés de la Taxa és independent de la constitució de la fiança que a l'efecte de garantia
puga exigir-se de conformitat amb el que estableix el corresponent Reglament.
4- En els supòsits de sol·licituds efectuades per associacions, societats, organitzacions, etc, que
tinguen subscrit un conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament, les utilitzacions es
regiran pel que vinga estipulat en l'esmentat conveni.
Article 9é.- Responsabilitat d'ús
1- Quan per la utilització dels edificis, aquests patiren desperfectes o deteriorament, el
beneficiari de la llicència estarà obligat a pagar el cost íntegre de les despeses de reparació o
reconstrucció o si foren irreparables, a la seua indemnització, tot això sense perjudici del
pagament de la taxa i de la constitució, si és el cas, de fiança. Aquesta mateixa
responsabilitat aconseguirà al beneficiari en els casos d'utilització gratuïta.
2- Les esmentades quantitats no podran ser condonades totalment ni parcial.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Plenari de l'Ajuntament el dia 25 d'abril de 2.012,
entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà en
vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.”
2- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes.
3- Considerar, en el supòsit que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el termini
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Ajuntament de Villalonga

C/ Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

