ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Última modificació publicada al BOP núm.232, de 2 de desembre de 2015.

De conformitat amb el que establixen els articles 15 a 19 i 57 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, l'Ajuntament de Faura fent ús de les facultats que la llei li conferix
per a modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis,
realització d’activitats i utilització d’instal·lacions municipals i altres serveis anàlegs la
modifica en els termes següents:
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 modifica l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació dels serveis, realització d’activitats i utilització d’instal·lacions
esportives municipals i altres serveis anàlegs, passant a denominar-se Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització en instal·lacions
municipals..
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable la prestació del servei públic per utilització de les
instal·lacions municipals següents: piscines, instal·lacions esportives, biblioteca i altres
serveis anàlegs, previstes en la lletra o apartat 4 de l'article 20 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.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu.
Són subjectes passius d'esta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les
entitats a les quals 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. Exempcions i bonificacions.
D'acord amb l'article 9 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, no es reconeixen més beneficis fiscals que els expressament previstos en les
normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals.
ARTICLE 6. Quota tributaria.
La quota tributària és la resultant d'aplicar les tarifes següents:
- Activitats escola d'estiu: 30,00 € tota l'activitat programada (sense curset de
piscina).
- Nadal a la biblioteca: 5,00 € tota l'activitat programada.
- Escola de teatre: 50 € (octubre-maig)
- Curs de Valencià: 25 €
- Carnet Esportiu Municipal (C.E.M.) per a empadronats:
- 25,00 €
- Majors de 65 anys: 10,00 €
- Inclou l’ús de la pista poliesportiva exterior, el frontó, la pista de tennis, el
trinquet i el carrer de pilota. També inclou tota la temporada de la piscina de
bany lliure.

- Si alguna persona usuària vol entrenar individualment o jugar en un lloc del
camp de futbol o del pavelló, ho farà de manera gratuïta, habilitant-se un lloc
perquè el puga fer, sempre i quan no hi haja equips utilitzant-lo.
- Tots els menors de 16 anys que pertanyen a un club del poble o de fora i
disposen de fitxa federativa obtindran un descompte del 50% en el C.E.M. Per
a fer efectiu el descompte hauran de presentar tota la documentació abans de
començar la temporada d’activitats.
- Abonament de temporada per al futbol de 10 partits: 220 €
- Abonament de temporada per al pavelló de 10 partits: 140 €
- Carnet Esportiu Municipal (C.E.M.) per a no empadronats:
- 50,00 €
- Majors de 65 anys: 30,00 €
- Inclou l’ús de la pista poliesportiva exterior, el frontó, la pista de tennis, el
trinquet i el carrer de pilota.
- Abonament de temporada per al futbol de 10 partits: 220 €
- Abonament de temporada per al futbol de 10 partits: 140 €
- Ús instal·lacions esportives sense Carnet Esportiu Municipal (C.E.M.)
- L’ús de la pista poliesportiva exterior, el frontó, la pista de tennis, el trinquet i
el carrer de pilota:
3,00 € hora/dia per usuari sense llum (empadronats)
4,00 € hora/dia per usuari amb llum (empadronats)
4,00 € hora/dia per usuari sense llum (no empadronats)
5,00 € hora/dia per usuari amb llum (no empadronats)
- Si alguna persona usuària vol entrenar individualment o jugar en un lloc del
camp de futbol o del pavelló, ho farà habilitant-se un lloc perquè el puga fer,
sempre i quan no hi haja equips utilitzant-lo:
3,00 € hora/dia per usuari (empadronats)
4,00 € hora/dia per usuari (no empadronats)
- Les persones majors de 65 anys:
1,00 € hora/dia per usuari (empadronats)
2,00 € hora/dia per usuari (no empadronats)
- Activitats a la piscina.
- Abonament de temporada, empadronats més de 6 mesos (majors de 3 anys):
10,00 € / usuari.
- Entrada simple (3-15 anys) empadronats: 2,50 € /persona
- Entrada simple (16-65 anys) empadronats: 3,00 € /persona
- Entrada simple (majors de 65 anys) empadronats: 1,00 €/persona

- Entrada simple (3-15 anys) no empadronats: 3,00 € /persona
- Entrada simple (16-65 anys) no empadronats: 4,00 € /persona
- Entrada simple (majors de 65 anys) no empadronats: 3,00 € /persona
- Abonament 10 sessions (majors de 65 anys no empadronats):18,00 €
- Abonament 30 sessions (majors de 65 anys no empadronats):50,00 €
- Curs (15 sessions): 25,00 € amb el C.E.M. No transferible
- Curs (15 sessions): 40, 00 €. No transferible
- Curs majors de 65 anys (15 sessions): 15,00 € amb el C.E.M. No transferible
- Curs majors de 65 anys (15 sessions): 25,00 €. No transferible
NOTA: Perquè els cursets es desenvolupen amb total seguretat hi haurà un
nombre màxim de persones admeses per cada u, prioritzant l’ordre d’inscripció.
- Carnet esportiu familiar (anual): unitat familiar entesa a estos efectes la composta,
almenys, per tres membres: matrimoni o parella de fet, ascendents i descendents en
línia recta, empadronats al mateix domicili més de 6 mesos:
- El 1r membre, abonarà el 100% del C.E.M, el 2n membre de la família, de la
família abonarà el 75% i cada u de la resta de membres de la família, abonaran
el 50% del C.E.M.
- Si hi ha un membre que està jubilat, se li aplicarà la taxa establerta per majors
de 65 anys, sense descompte.
- Activitats “Esport i salut”, “Gimnàstica de manteniment” i altres.
- Esport i Salut sense C.E.M: 12,00 € /trimestre
- Gimnàstica de manteniment sense C.E.M: 30,00 € /trimestre
- Altres activitats que es puguen organitzar: 30,00 € /trimestre
- Amb C.E.M: gratuïtes
- Reposició del carnet: 10,00 €
- Volta a Peu Memorial Héctor Forner: 5,00 €.
- Campus de Pilota: 70, 00 € amb el C.E.M i 100,00 € sense el C.E.M.
ARTICLE 7. Normes generals.


Per a utilitzar qualsevol instal·lació s’haurà de reservar prèviament. Per a fer
les reserves caldrà parlar amb la persona encarregada de les instal·lacions
esportives.



Caldrà obtindre el Carnet Esportiu Municipal; en cas contrari, s’haurà de pagar
la taxa establida.



Per a utilitzar el camp de futbol, la pista poliesportiva exterior i la pista
poliesportiva del pavelló, seran necessari almenys, un grup de 5 usuaris, i
sempre amb reserva prèvia.



Abans de cada temporada, els Clubs que utilitzen les instal·lacions hauran de
presentar a la persona encarregada, el calendari anual de competicions i
entrenaments.



En els supòsits de menors d’edat no empadronats a Faura que, temporalment
residisquen amb familiars empadronats al municipi, es valorarà per la Junta de
Govern Local la conveniència d’equiparar-los als menors d’edat empadronats,
als efectes del càlcul de la quota tributària descrita en l’article 6 de la present
ordenança.



El carnet esportiu municipal és anual i compren el període comprés entre l’1
d’octubre al 30 de setembre.



En les activitats de la piscina, “Esport i salut”, “Gimnàstica de manteniment” i
altres activitats, organitzades per la regidoria d’Esports les places oferides
seran limitades per tal d’impartir-les amb la major seguretat.



Aquelles persones amb una discapacitat del 33% o superior degudament
acreditada, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota tributària descrita
en l’article 6 de la present ordenança.



Les qüestions interpretatives que puguen sorgir en l'aplicació de la present
ordenança, seran resoltes per la Junta de Govern Local.
ARTICLE 8. Obligació de contribuir.
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que se sol·licita

la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en esta Ordenança.
ARTICLE 9. Normes de gestió.
L'ingrés de les quotes o abonaments anuals, semestrals o mensuals 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 serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel
sistema de tiquet o entrades prèvies que se sol·liciten en la taquilla corresponent.
En el cas que es reserva una pista o qualsevol dels elements definits en l’article
6 de la present ordenança, haurà d'ingressar-se el cost de la taxa en el moment de la
reserva.

ARTICLE 10. 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia
següent a la seua publicació definitiva en el BOP, romanent en vigor fins que s'acorde
la seua modificació o la seua derogació expressa.

Faura, 25 de novembre de 2015
L’alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos

