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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I RECREATIVES
NÚMERO: 28
VIGÈNCIA A PARTIR DE : 1 DE GENER DE 1999
APROVADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE DATA : 5 D’OCTUBRE DE 1998
PUBLICADA EN EL BOP DE DATA : 30 DE DESEMBRE DE 1998
TEXT APLICABLE FINS AL 3 DE FEBRER DE 2011
Article 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara dels articles 58 i 20.3 apartat e), g), j), k), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb els articles 15 a 19 d’eixe text legal, este
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats culturals, esportives i
recreatives, que es regeix per esta Ordenança Fiscal.
TEXT APLICABLE FINS AL 3 DE FEBRER DE 2011
Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable d’esta taxa, la prestació de serveis i la realització d’activitats de la
competència local en matèria cultural, esportiva o recreativa, que es referisquen, beneficien o afecten de
manera particular els subjectes passius. S’entén en este àmbit la cessió d’ús o aprofitament especial a
favor d’estos de les dependències i instal·lacions de la casa de la cultura, com la sala auditori, sales
d’exposicions i aules, a més de les instal·lacions esportives per a fer-hi actes o esdeveniments
concordes amb la destinació de servei públic d’eixes dependències i instal·lacions que autoritzen els
òrgans competents.
2.- En concret, la realització del fet imposable definit en l’apartat anterior pot consistir en algun
dels següents serveis o activitats:
I.- Cursos, tallers, escoles i activitats referides als àmbits culturals següents:
a) Coneixements de llengua valenciana en els graus i nivells que convoque la Regidoria
Delegada de Cultura, Educació, Festes i Benestar Social.
Tallers de ceràmica, pintura i arts plàstiques.
b) Cursos de cuina.
c) Qualssevol altres de caràcter cultural, educatiu o recreatiu que convoque la Regidoria
Delegada de Cultura, Educació, Festes i Benestar Social.
II.- Cursos, serveis i activitats referits als següents àmbits esportius:
a) Servei de piscina municipal
b) Cursos de natació en la piscina municipal.
c) Participació en activitats esportives organitzades per la Regidoria Delegada d’Esports i
Joventut.
d) Torneig 24 hores de futbol en instal·lacions municipals.
e) Torneig 24 hores de futbet en instal·lacions municipals.
f) Torneig 16 hores de bàsquet en instal·lacions municipals.
g) Torneig campionat d’estiu de futbet en instal·lacions municipals.
h) Torneig campionat de bàsquet en instal·lacions municipals.
i) Torneig campionat de voleibol de platja en instal·lacions municipals.
j) Assistència als programes de gimnàstica de manteniment en instal·lacions municipals.
k) Participació de l’escola municipal de jocs.
III.- Cessió d’ús o aprofitament especial de les dependències i instal·lacions de la casa de la
cultura, en especial la sala auditori i les sales d’exposicions i aules, així com les dependències i
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instal·lacions esportives, per a la realització d’actes o esdeveniments concordes amb la seua
destinació.
3.- Es consideren supòsits de no-subjecció i, per tant, no estan subjectes al pagament d’esta
taxa, les cessions d’ús o aprofitaments especials de les dependències i instal·lacions de la casa
de la cultura i de les instal·lacions i dependències esportives quan hi concórreguen tots els
requisits següents:
a) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer tinguen garantit l’accés lliure, general,
públic i gratuït, sense més limitacions que les derivades de la capacitat del recinte.
b) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer, malgrat ser d’accés lliure, públic i gratuït,
no estiguen directament o indirectament orientats a la promoció, defensa, difusió,
propaganda, venda o conceptes anàlegs de qualsevol mena de gènere, article, servei o
activitat.
c) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer, malgrat ser gratuïts, no tinguen l’accés
limitat a determinades persones per la seua pertinença a una determinada associació,
agrupació, entitat o, en general, col·lectius constituïts o organitzats per a l’assistència i
defensa dels interessos econòmics i/o professionals propis dels seus associats.>>
TEXT APLICABLE FINS AL 3 DE FEBRER DE 2011
Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques
i les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten els serveis, les
activitats, l’ús o l’aprofitament especial de les dependències i instal·lacions de la casa de la cultura.
TEXT APLICABLE FINS AL 3 DE FEBRER DE 2011
Article 4.- Beneficis fiscals.
1.- Exempcions subjectives.
1. Estan exempts de pagar la taxa els contribuents que, amb informe previ dels Serveis
Socials Municipals, acrediten insuficiència de mitjans econòmics. L’exempció té, en tot, cas caràcter petitori.
2. En l’article 5.2. ap. b), en el cas de coincidència en un mateix curs de natació de dos o
més germans, s’ha de fer la bonificació de 500 pts. per cada inscripció.
(TEXT ESTABLERT PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010
(BOP DE 17 DE DESEMBRE DE 2010) APLICABLE A PARTIR DEL 4 DE FEBRER DE 2011.
Article 1. Naturalesa i fonament.
Este Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola de 27 de desembre de 1978, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i pels articles 57 i 20.4 apartats ñ), o) i w) 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 (TRLRHL), i de
conformitat amb els articles 15 a 19 de l’esmentat text refós, estableix la taxa per la prestació de serveis i
realització d’activitats culturals, esportives i recreatives, que es regeix per la present Ordenança Fiscal.
Article 2. Fet imposable.
1. Constituix el fet imposable d’esta taxa, la prestació de serveis i la realització d’activitats de la
competència local en matèria cultural, esportiva o recreativa, que es referisquen, beneficien o afecten de
manera particular els subjectes passius. S’entén en este àmbit la cessió d’ús o aprofitament especial a
favor d’estos de les dependències i instal·lacions de la casa de la cultura, com la sala auditori, sales
d’exposicions i aules, a més de les instal·lacions esportives per a fer-hi actes o esdeveniments
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concordes amb la destinació de servei públic d’eixes dependències i instal·lacions que autoritzen els
òrgans competents. En concret, les definides en l’art. 5, quota tributària.
2. Es consideren supòsits de no-subjecció i, per tant, no estan subjectes al pagament d’esta
taxa, les cessions d’ús o aprofitaments especials de les dependències i instal·lacions de la casa de la
cultura i de les instal·lacions i dependències esportives quan hi concórreguen tots els requisits següents:
d) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer tinguen garantit l’accés lliure, general,
públic i gratuït, sense més limitacions que les derivades de la capacitat del recinte.
e) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer, malgrat ser d’accés lliure, públic i gratuït,
no estiguen directament o indirectament orientats a la promoció, defensa, difusió,
propaganda, venda o conceptes anàlegs de qualsevol mena de gènere, article, servei o
activitat.
f) Que els actes o esdeveniments que s’hi han de fer, malgrat ser gratuïts, no tinguen l’accés
limitat a determinades persones per la seua pertinença a una determinada associació,
agrupació, entitat o, en general, col·lectius constituïts o organitzats per a l’assistència i
defensa dels interessos econòmics i/o professionals propis dels seus associats.>>
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques
i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
sol·liciten els serveis, les activitats, l’ús o l’aprofitament especial de les dependències i instal·lacions de la
casa de la cultura.
Article 4. Beneficis fiscals.
1. Estan exempts de pagar la taxa els contribuents que, amb informe previ dels Serveis Socials
Municipals, acrediten insuficiència de mitjans econòmics. L’exempció té, en tot, cas caràcter petitori.
2. En l’article 5.2. ap. b), en el cas de coincidència en un mateix curs de natació de dos o més
germans, s’ha de fer la bonificació de 3 euros per cada inscripció.
Article 5. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en els
apartats següents.
2. Tarifes aplicables pels servicis i activitats culturals i recreatives.
2.1. Per l’entrada en els espectacles i esdeveniments culturals de teatre, dansa, música, cine, òpera
i qualsevol altra activitat de caràcter anàleg:
ACTIVITAT
PREU ÚNIC
Cinema familiar
2,00 €
Cinema
3,00 €
Contacontes / Lectures dramatitzades
2,00 €
Espectacles per a públic familiar: teatre,
3,50 €
dansa, musicals...
Espectacles de format mitjà: teatre,
dansa, òpera, musicals,...
Espectacles de format mitjà: teatre,
dansa, òpera, musicals,...
Espectacles de promoció cultural
literària, artística, musical.
Notes aplicables:
Primera. El preu reduït s’aplica a:
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6,00 €
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GRATUÏT

Gratuït
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Carnet jove i carnet de pensionista.
Grups de 15 persones o més.
Compra d’un abonament de cinc entrades per a la temporada.

Segona. La reducció del preu es fa únicament en la venda anticipada d’entrades.
2.2. Per la inscripció en tallers, cursos, jornades, etc. relatius a activitats formatives i/o recreatives
de qualsevol classe de manualitat o habilitat personal.
NÚM. HORES ÚS DE MATERIALS
Fins a 4 hores
Corrents
Fins a 4 hores
Especials
Fins a 4 hores
Corrents
Fins a 4 hores
Especials
Fins a 12 hores
Corrents
Fins a 12 hores
Especials
Fins a 12 hores
Corrents
Fins a 12 hores
Especials
Fins a 20 hores
Corrents
Fins a 20 hores
Especials
Fins a 20 hores
Corrents
Fins a 20 hores
Especials
Més de 20 hores
Corrents
Més de 20 hores
Especials
Més de 20 hores
Corrents
Més de 20 hores
Especials

PÚBLIC
Menors de 12 anys
Menors de 12 anys
Majors de 12 anys
Majors de 12 anys
Menors de 12 anys
Menors de 12 anys
Majors de 12 anys
Majors de 12 anys
Menors de 12 anys
Menors de 12 anys
Majors de 12 anys
Majors de 12 anys
Menors de 12 anys
Menors de 12 anys
Majors de 12 anys
Majors de 12 anys

PREU
3,00 €
5,00 €
6,00 €
10,00 €
7,00 €
9,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
50,00 €

2.2.bis. Per la inscripció en curs o taller de pintura i/o ceràmica; 51,90 €
2.3.

Per la inscripció en l’Escola Permanent d’Adults: 34,40 €, a excepció de la inscripció relativa a
l’educació bàsica d’adults, que comprén els programes d’alfabetització i les ensenyances
conduents a l’obtenció del títol de graduat en ESO.

TEXT APLICABLE FINS AL 25 DE JULIOL DE 2010
2.3 bis. Per la inscripció en l’Escola d’Estiu: 60,00 €.
No obstant això, en cas que siguen dos o més els germans matriculats, l’import que ha de satisfer
cada un d’ells és de 50,00 €.
(TEXT ESTABLERT PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010
(BOP DE 17 DE DESEMBRE DE 2010) APLICABLE A PARTIR DEL 4 DE FEBRER DE 2011.
2.3 bis. Per la inscripció en l’Escola d’Estiu: 100,00 €/xiquet.
No obstant això, en cas que siguen dos o més els germans matriculats, l’import que ha de
satisfer cada un d’ells és de 90,00 €.
2.4. Per la utilització o ús de les dependències i instal·lacions de la casa de la cultura.
Epígraf 1. Ús de la sala auditori de la casa de la cultura.
Imports €
Temps d’ús
Normal
4
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181,50
363,10

300,80
483,40

Epígraf 2. Ús de les sales d’exposicions i aules de la casa de la cultura.
Imports €
Temps d’ús
Normal
½ dia
1 dia sencer

Nocturns i festius
121,40
241,70

181,50
300,80

Epígraf 3. Ús de les anteriors instal·lacions concedides per mitjà d’abonament.
Imports €
Temps d’ús
Normal
Mensual (4 ½ dies)
Mensual (4 dies )
Bimensual (8 ½ dies)
Bimensual (8 dies)
Trimestral (12 ½ dies)
Trimestral (12 dies)
Anual (48 ½ dies)
Anual (48 dies)

Nocturns i festius
241,70
483,40
483,40
965,70
725,10
1.450,20
1.450,20
2.900,20

363,10
604,80
725,10
1.208,40
1.087,10
1.813,20
2.176,20
3.626,40

Normes per a l’aplicació de les tarifes. A l’efecte d’aplicació de les tarifes contingudes en els epígrafs
anteriors, s’han d’observar les regles següents:
Primera. El lapse temporal definit com a ½ dia, s’entén referit a aquell la duració del qual, dins d’un
dia natural, no supere les 7 hores contínues.
Segona. El lapse temporal definit com dia sencer, s’entén referit a aquell la duració del qual, dins
d’un dia natural, supere les 7 hores contínues.
Tercera. El concepte de nocturnitat s’entén referit a qualsevol espai de temps posterior a les 22
hores.
Quarta. El concepte de festivitat s’entén referit als dies que amb tal caràcter consten en el calendari
oficial (diumenges i festes oficials, incloses les d’àmbit autonòmic i local) i les seues vespres.
Quinta. Els períodes a què és referix l’epígraf 3, s’entenen naturals.
3. Tarifes aplicables pels servicis i activitats esportives.
3.1. Entrades per la utilització de la piscina municipal. (en euros)
Bany en horari de matí
Bany en horari de vesprada
Bany en jornada completa
Abonament mensual jornada completa al juny
Abonament mensual jornada completa al juliol
Abonament mensual jornada completa a l’agost
Abonament mensual familiar de quatre membres al mes
3.2. Cursos de natació (en euros)
5
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Iniciació i perfeccionament xiquets fins a 16 anys, amb un acompanyant, per
inscripció.
Iniciació i perfeccionament xiquets fins a 16 anys, germans, per cada un, amb un
acompanyant, per inscripció.
Iniciació i perfeccionament majors de 16 anys, per inscripció.

33,00
25,40
33,00

3.3. Participació en activitats esportives, per cada equip inscrit (en euros)
24 hores de futbol
24 hores de futbet
24 hores de futbol-7
16 hores de bàsquet
Campionats d’estiu
Campionats d’hivern
Campionat de bàsquet
Campionat de voleibol de platja

130,80
130,80
130,80
130,80
261,60
261,60
101,50
14,70

TEXT APLICABLE FINS AL 3 DE FEBRER DE 2011
3.4. Gimnàstica de manteniment i aeròbic de persones adultes, exclosos jubilats i pensionistes (en euros)
Tarifa mensual (1 mes natural)
10,90
Tarifa trimestral (3 mesos naturals)
21,80
Tarifa anual (10 mesos naturals)
73,10
(TEXT ESTABLERT PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010
(BOP DE 17 DE DESEMBRE DE 2010) APLICABLE A PARTIR DEL 4 DE FEBRER DE 2011.
3.4. Gimnàstica de manteniment i aeròbic de persones adultes, exclosos jubilats i pensionistes (en
euros)
Tarifa mensual (1 mes natural)
10,90
Tarifa trimestral (3 mesos naturals)
21,80
Tarifa anual (12 mesos naturals)
73,10
3.5. Utilització d’instal·lacions esportives (en euros)
Instal·lació
Camp municipal
Camp Vergeret
Camp Futbol-7
Pistes Multiusos
Frontó
Minitrinquet
Pista bàdminton

Import € diari

Import € mensual

Import € trimestral

Import € anual

14,70

43,00

109,00

363,00

2,50

No

No

No

Notes: Cada una de les tarifes es referix a la utilització de la respectiva instal·lació per partida o sessió de
joc, que és d’una hora amb independència del nombre de participants. Les tarifes, quan estan referides al
mes, trimestre o any, s’entenen en el mateix sentit de sessions d’una hora cada dia que estiga oberta i en
disposició d’ús la instal·lació de què és tracte.
3.6 Per la utilització de les instal·lacions i dependències esportives municipals per a la realització d’actes
o esdeveniments diferents dels de caràcter esportiu assenyalats en els apartats anteriors, com ara
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concerts, concentracions culturals, mostres populars, etc., la tarifa aplicable és de 585,20 € per cada
acte o esdeveniment autoritzat.
(TEXT ESTABLERT PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2010
(BOP DE 17 DE DESEMBRE DE 2010) APLICABLE A PARTIR DEL 4 DE FEBRER DE 2011.
3.7. Altres cursos o activitats diferents de les previstes en els apartats anteriors:
- Tarifa mensual: 10,90 €.
- Tarifa trimestral: 21,80 €.
- Tarifa anual: 73,10 €.
Article 6.- Meritació
La taxa merita i naix l’obligació de contribuir:
1.- En el moment de presentar-se la sol·licitud i, si escau, la inscripció que inicia el servei,
l’activitat o el procediment d’autorització per a l’ús o aprofitament especial de les dependències i
instal·lacions de la casa de la cultura.
2.- Quan no hi ha sol·licitud o inscripció, en el moment d’iniciar-se la prestació del servei, la
realització de l’activitat o l’ús o aprofitament especial de les dependències i instal·lacions de la casa de la
cultura.
3.- Quan el servei, l’activitat, l’ús o l’aprofitament especial de les dependències i instal·lacions de
la casa de la cultura, no arribe a prestar-se o realitzar-se efectivament per causa només imputable a
l’Ajuntament, o per causa de força major, naix un dret de reemborsament de l’import satisfet per esta
taxa a favor del subjecte passiu.
Article 7.-Declaració i ingrés.
1.- Esta taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació i ingrés simultani.
2.- L’autoliquidació la practica el subjecte passiu mitjançant la utilització d’un imprés oficial que
pot obtenir en la dependència municipal de gestió tributària o de recaptació. Si ho sol·liciten els subjectes
passius, en eixes dependències els ajudaran en l’emplenament correcte de l’autoliquidació.
3.- L’ingrés de l’import autoliquidat, amb assistència administrativa o sense, l’ha de fer el
subjecte passiu en qualsevol de les entitats de depòsit autoritzades a col·laborar en la gestió recaptadora
de l’Ajuntament. Estos ingressos s’han de fer en qualsevol moment anterior a la presentació de la
sol·licitud del servei, de l’activitat, o la que demana l’autorització per a l’ús o aprofitament especial de les
dependències i instal·lacions de la casa de la cultura.
4.- El justificant de l’ingrés realitzat s’ha d’adjuntar a la sol·licitud corresponent. Sense este
requisit, la dependència administrativa encarregada de tramitar-la ha de suspendre’n la tramitació i
advertir l’interessat, en el mateix acte de presentació o, si escau, mitjançant comunicació posterior a eixe
efecte, que la seua sol·licitud no serà tramitada pel defecte corregible d’aportació del justificant. A este
efecte, se li concedeix prou termini amb l’advertència de caducitat de l’expedient.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor.La modificació d’esta Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 19 de gener de 2009, entra en vigor i s’aplica a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor.
La modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió
7

AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
 (96) 282 40 15 / Fax (96) 282 20 27
Plaça Major. 1 CP 46760
www.tavernes.org

NIF. P-46.24000-H
REL 01-46.238.4

celebrada el dia 9 de desembre de 2010, entrarà en vigor i serà aplicable a partir de l’endemà a la
publicació en el BOP.
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