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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA UTILITZACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ÀREA RECREATIVA DE LA PDA. 

GIRONETS

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA
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 el disposat en els articles 15 a 19 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de  
març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis i la utilització de les 
instal·lacions  de  l’àrea  recreativa  de  la  Pda.  Gironets,  que  es  regirà  per  la  present 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò previst en l’article 57 del R.D. 
Legislatiu 2/2004.

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial del domini públic 
local, en concret de les instal·lacions de l’àrea recreativa radicada a la Pda. Gironets, 
entre el C/ 2 i el C/ 3.

ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària; 
que sol·liciten l’ús de les instal·lacions de l’àrea recreativa. 

ARTICLE 4.- RESPONSABLES
1.- Seran responsables solidaris del deute tributari les persones i entitats a les quals es 
refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones i entitats a les quals es 
refereix l’article  43 de  la  Llei  General  Tributària,  en els  supòsits  i  amb l’abast  que 
assenyala l’esmentat precepte.

ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària a abonar pels subjectes passius serà la següent :

- D’1 a 10 persones ..................................................................................10 €
- A partir d’11 persones............................................................................30 € 

Durant la setmana santa, pasqua i el dilluns de San Vicent la quota tributària serà d’1 € 
per persona.

ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es  reconeixeran  altres  exempcions  o  beneficis  fiscals  que  aquells  expressament 
previstos  en  normes  amb  rang  de  llei  o  els  derivats  de  l’aplicació  de  tractats  
internacionals.

ARTICLE 7.- REPARACIÓ DE DANYS
Quan la utilització de les instal·lacions de l’àrea recreativa comporte la destrucció o 
deterioració de les mateixes,  el subjecte passiu, sense perjuí del pagament d’aquesta 
taxa, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o 
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reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys foren irreparables , l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels béns destruïts o a l’import de la deterioració d’allò danyat.
L’Ajuntament podrà exigir les garanties que estime escaients per a garantir el bon ús de 
les instal·lacions. 

ARTICLE 8.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Naix l’obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud per a la utilització de les 
instal·lacions.
En el cas que es procedira a la utilització sense l’obtenció de la preceptiva autorització, 
des del moment en què s’utilitzen qualsevol dels serveis o instal·lacions previstos en 
aquesta Ordenança.

ARTICLE 9.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1.-  Els  interessats  en  la  utilització  de  les  instal·lacions  de  l’àrea  recreativa  deuran 
sol·licitar-lo per escrit en l’Ajuntament .
A la sol·licitud s’acompanyarà justificant d’haver fet efectiu l’import total de la taxa i 
còpia del DNI del sol·licitant.
2.-  L’Ajuntament  concedirà  o  desestimarà  aquesta  utilització  en  funció  del  tipus 
d’activitat a realitzar i de la disponibilitat de la zona.
Quan  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu,  la  utilització  no  es  produisca, 
procedirà la devolució de l’import corresponent.
3.- Els usuaris de les instal·lacions deuran conservar els justificants del pagament de la 
taxa durant  el  temps que estiguen en el  recinte,  podent ser-li  sol·licitat  pel personal 
encarregat de les instal·lacions.
4.- En qualsevol moment l’Ajuntament podrà comprovar l’exactitud de la declaració 
efectuada  pel  subjecte  passiu  al  liquidar  la  taxa  i  procedir  a  una  liquidació 
complementària de la present taxa. 

ARTICLE 10.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seua qualificació, així com les sancions 
corresponents,  s’aplicaran  les  normes  contingudes  en  la  Llei  General  Tributària  i 
normativa de desenvolupament.
La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes devengades i no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor al dia següent al de la seua publicació íntegra 
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i estarà en vigor fins la seua modificació 
o derogació expresses.  
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DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquesta Ordenança fiscal ha sigut aprovada pel Ple 
de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2011, havent-se 
publicat el seu texte íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 247 de 27 
de desembre de 2011.

En Els Poblets

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Amparo Gil Torrella

*Document signat electrònicament en la data que consta al marge
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