AJUNTAMENT DE RIOLA

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC RELATIVA A L’US DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVESL PREU PÚBLIC RELATIU A ÚS INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DEL PREU PÚBLIC RELATIU A ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ANTECEDENTS
1. Aprovació de l’ordenança en sessió plenària de 24 de febrer de 2020.
Aprovació provisional publicada en el BOP nº 49 de 11 de març de 2020.
Aprovació definitiva publicada en el BOP nº 91 de 14 de maig de 2020.

N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FAX:96 170 29 30

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE RIOLA

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC RELATIU A L’ÚS
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
EXP. NUM: 138/2020

ARTICLE 1.En virtut de la potestat reglamentària i tributària reconeguda a l'Ajuntament de Riola,
en els articles 4.1 a) i b) i el 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de les Bases
del Règim Local, de conformitat amb el que es preveu en els articles 41 al 47 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, la present ordenança té per objecte la regulació dels preus públics
exigibles pel dret de reserva de l'ús, prestació de serveis o realització d'activitats en les
Instal·lacions Esportives Municipals de Riola.
ARTICLE 2.- MERITACIÓ I OBLIGATS AL PAGAMENT
2.1.- Estan obligats al pagament dels preus públics regulats per la present Ordenança,
aquells que efectuen reserva de les instal·lacions esportives municipals o siguen
receptors dels serveis esportius prestats en elles, prèvia reserva.
L'obligació de pagament naix des del moment en què es presta el servei o en què
comence la utilització de les instal·lacions municipals, consistent en l'efectiva reserva
d'aquestes.
2.- No es reportarà el preu públic en cas que el servei no es preste per causes de força
major, o en tot cas, per causa imputable a l'Administració.

ARTICLE 3.- SERVEIS PRESTATS
3.1.- Tenen la condició d'instal·lacions esportives municipals regulades en la present
ordenança, les següents:
a) Pista de paddel
b) Piscina frontenis
c) Pista de Tennis
3.2.- Igualment, tenen la consideració d'instal·lacions esportives municipals, el
funcionament de les quals es regeix per la present ordenança:
a) la piscina municipal,
b) la pista de skate
c) camp de futbol
e) parc i instal·lacions calistenia
f) instal·lacions annexes (quiosc, vestuaris, etc..)
3.3.- El dret de reserva confereix al seu titular la potestat d'ús exclusiu de les
instal·lacions municipals, tenint preferència sobre aquells usuaris que no acrediten
aquest dret.
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Es podrà fer efectiu mitjançant l'assignació efectuada pel dispositiu telemàtic, titularitat
de l'Ajuntament de Riola.
ARTICLE 4.- SOL·LICITUD DEL SERVEI
4.1.- La sol·licitud de qualsevol dels serveis contemplats en l'apartat primer de l'article
3), s'efectuarà a través de l'aplicatiu informàtic, titularitat de l'Ajuntament de Riola, que
conferirà a l'interessat l'ús exclusiu de les instal·lacions i serveis regulats en la present
Ordenança.
4.2.- Una vegada sol·licitat el servei, es procedirà a l'abonament del preu públic, en els
termes regulats en l'art. 5 i 8 de la present Ordenança.
ARTICLE 5.- TARIFES
5.1.- La present Ordenança contempla una tarifes, depenent de la condició d'abonat
de l'usuari, així com l'ús de subministrament d'energia elèctrica per part de
l'Ajuntament.
5.2.- Definicions:
a) s'entén per “partida”: la sol·licitud realitzada per a la reserva d'instal·lacions
esportives durant una hora i mitja.
5.3.- Les tarifes aplicables als serveis regulats en l'article 3 seran les següents:
Pista de Padel

Partida amb llum artifical
10.-€

Partida amb llum natural
8.-€

Pista de tenis

Partida amb llum artifical
10.-€

Partida amb llum natural
8.-€

Pista de Frontón

Partida amb llum artifical
10.-€

Partida amb llum natural
8.-€

ARTICLE 6.- Exempcions.Estarà exempts del pagament del preu públic els següents
- menors d'edat, empadronats en el municipi
- les persones majors de 60 anys, empadronades en el municipi

col·lectius:

ARTICLE 7.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
7.1. Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats per a la promoció
d'esport quan existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que
així ho aconsellen:
a) Associacions esportives i recreatives
b) Agrupació de falles
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c) Centres escolars i universitaris
d) Clubs esportius no professionals
e) Federacions esportives
f) Altres entitats
7.2. Per a accedir al conveni a què es refereix l'apartat anterior, serà requisit
indispensable que la destinació de la instal·lació per a la qual se sol·licite, es
corresponga amb la fi social del sol·licitant recollit en els seus propis Estatuts.
ARTICLE 8.- BONIFICACIONS
Amb la finalitat de promocionar l'esport entre la població de Riola, s'estableix una
bonificació de la quota relativa al dret de, en els termes regulats en la present
Ordenança, i acrediten estar empadronats en el municipi de Riola, en els següents
termes:
- Ús instal·lacions esportives amb llum artificial: bonificació de 60%
- Ús instal·lacions esportives amb llum natural: bonificació de 75%
ARTICLE 9.- NORMES DE GESTIÓ
9.1. Aquest Preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació.
9.2.- De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat tercer d'article 46 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, els deutes pels preus públics podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
ARTICLE 10.- NORMES GENERALS D'ÚS I PROHIBICIONS
1.- En totes les instal·lacions esportives municipals hauran d'observar-se les següents
normes de comportament general:
L'accés als diferents espais esportius solo es produirà acreditant el títol legítim d'accés
i previ el pagament de l'import corresponent, en el seu cas.
2.- Són usos i comportaments prohibits, en totes les instal·lacions de titularitat
municipal, els següents:
a) Impedir o obstruir el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
b) Utilitzar la instal·lació esportiva municipal o qualsevol dels seus elements per a ús
diferent per a aquell del qual està concebut.
c) Realitzar qualsevol tipus d'actes o omissions, que puguen ocasionar un mal efectiu
a la instal·lació esportiva municipal, a qualsevol dels seus elements; així com els
danys causats siguen la causa d'altres danys a terceres persones.
d) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva municipal o qualsevol dels seus elements a
altres usuaris.
e) Queda terminantment prohibit circular per dins de les instal·lacions amb qualsevol
vehicle, amb excepció de cadires automatitzades per a persones amb diversitat
funcional i vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
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ARTICLE 11.- RESPONSABILITAT D'USUARIS.En els usos puntuals, els usuaris seran responsables dels danys que causen en els
espais esportius, i altres béns, elements i material de què disposen les instal·lacions
esportives, incloses les plantes, arbres, gespa, i altres elements annexos, havent de
satisfer les despeses que origine la seua reparació o reposició, sense perjudici de la
sanció que puga derivar-se de la infracció comesa.
Així mateix serà responsable de la custòdia dels seus objectes personals no
responsabilitzant-se l'Ajuntament o l'entitat gestora, de la pèrdua o sostracció
d’altres objectes, pertanyents als usuaris, que es produïsca en les instal·lacions
esportives municipals, llevat que s'hagueren entregat en depòsit.
En els usos puntals organitzats i continuats, l'entitat autoritzada o persona física
promotora serà responsable dels accidents o desperfectes derivats de l'incompliment
de les presents normes, un comportament negligent o mal ús de les instal·lacions,
equipaments i serveis, sense perjudici del seu dret de repetició contra tercers.
Dels danys ocasionats en les instal·lacions esportives o en zones o elements annexos
per part d'escolars, membres de clubs, o qualsevol altra persona física, integrant de
les associacions o entitats a què es refereix el següent article, serà responsable el
centre docent, club, associació o entitat a la qual s'haja concedit l'autorització d'ús de
les instal·lacions.
Així mateix aquestes entitats seran responsables dels danys personals que puguen
produir-se durant el desenvolupament de les activitats esportives, havent de disposar
de la corresponent assegurança de responsabilitat civil i sense perjudici de l'acció de
repetició contra els responsables.
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, dels danys ocasionats pels
usuaris menors d'edat seran responsables davant l'ajuntament els pares, tutors,
persones que els tinguen sota la seua custòdia, o entitats sota la responsabilitat de les
quals es realitzen les activitats en la qual el menor estiga inscrit. D'igual forma
s'establirà la responsabilitat respecte de les persones que es troben incapacitades.
Riola, a fecha de firma electrónica.
L’ALCALDESSA-PRESIDENTA
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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