Ajuntament de Montgat
ORDENANÇA NÚM. 43 de PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS ESPORTIUS
Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa els articles 41 a 47 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), així com l’article 127 del mateix text
refós, l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis esportius, i la utilització de les
instal·lacions esportives municipals,que s'especifiquen en les tarifes que es contenen en l'annex
corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis
o activitats realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté en
l’apartat 6 per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
Article 4. Obligació de pagament
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de formalitzar la
inscripció a les activitats. Quan els usuaris siguin menors d’edat, els obligats al pagament seran els seus
pares o tutors legals.
Article 5. Normes de gestió
5.1. Ús de les instal·lacions esportives
Les persones naturals o jurídiques que vulguin fer servir les instal·lacions esportives de propietat
municipal a que fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar la corresponent sol·licitud en el
Registre General de l'Ajuntament. En qualsevol cas, serà d’aplicació allò que estableix el Reglament d'ús i
funcionament de les instal·lacions esportives municipals vigent.
5.2. Activitats esportives dirigides
1. Per a poder assistir a les activitats dirigides programades, caldrà inscriure’s prèviament al servei,
presentant la sol·licitud al Registre de l’Ajuntament.
2. El pagament de les quotes es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària, en el període de
cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’edictes publicats al tauler electrònic i per altres
mitjans previstos per la legislació.
3.- Mensualment s’elaborarà el padró de rebuts que inclourà tots els usuaris inscrits en les activitats
dirigides i que no s’hagin donat de baixa. Aquest padró s’elaborarà a partir de les dades declarades en la
sol·licitud d’inscripció i oportunament verificades.
4.- Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'Administració municipal els
exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment amb meritació dels recàrrecs i els interessos
previstos a la Llei General Tributària.
5. Els usuaris que vulguin donar-se de baixa hauran de presentar davant del Registre General de
l’Ajuntament la sol·licitud de baixa d’acord amb el model corresponent. Les baixes s’han de comunicar fins
al dia 20 de cada mes; en cas contrari, no tindrà efecte fins al mes següent respecte del qual es demana
la baixa, i s’haurà d’efectuar el pagament encara que no es faci ús del servei.
5.3. Casal d’Estiu
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El procés d’inscripció al Casal esportiu d’estiu té una fase prèvia de pre-inscripció. Totes les sol·licituds es
presentaran electrònica o presencialment a l’OAC.
Les admissions es faran per rigorós ordre d'entrada fins a assignar totes les places disponibles. La resta
de sol·licituds quedaran en llista d'espera.
Es publicarà en el tauler d'edictes la llista de les pre-inscripcions assenyalant les sol·licituds admeses i les
que queden en llista d’espera.
La inscripció al Casal no serà definitiva fins que es presenti al Registre de l’OAC la sol·licitud amb el
comprovant de pagament del preu públic.
6. Preu públic
6.1. Usos admesos i instal·lacions. Activitats d’ús lliure.
a) Poliesportiu municipal
Ús
acte puntual esportiu, euros/hora
entrenament en un terç de pista, euros/hora
entrenament en mitja pista, euros/hora

Preu Públic
30,08 euros
5,50 euros
6,74 euros

entrenament en pista sencera, euros/hora

13,21 euros

partit, euros/hora

24,82 euros

col·locació de protecció

1.179,72 euros

El nombre d’hores a cobrar a les entitats que lloguin la pista, quan la instal·lació hagi de ser oberta
expressament per a elles, serà el total d’hores que calgui tenir la instal·lació oberta per a poder realitzar
els partits o els activitats programades.
b) Camp de futbol.
Ús

Preu Públic

acte puntual esportiu: : euros/hora

37,28 euros

entrenament camp sencer: euros/hora

17,78 euros

entrenaments mig camp – “futbol 7”, euros/hora

7,41 euros

partit, camp sencer: euros/hora

26,21 euros

partit, mig camp – “futbol 7”, euros/hora

15,83 euros

llum (per entrenament o partit)

4,7 euros

6.2. Activitats dirigides
Concepte
Quota mensual

Preu Públic
30,63 euros

6.3 Casal d’estiu
Concepte

Preu Públic

Juny, 1r. torn – 1 setmana, de les 9 a les 14 hores (sense
menjador)

69,89 euros

Juny, 1r. torn – 1 setmana, de les 9 a les 17 hores (amb menjador)

94,89 euros
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Juliol, 2n. i 3r- Torn – 2 setmanes, de les 9 a les 14 hores (sense
menjador)

139,77 euros

Juliol, 2n. i 3r- Torn – 2 setmanes, de les 9 a les 14 hores (amb
menjador)

189,77 euros

6.4 Altres
Concepte

Preu públic

utilització de l’equip de megafonia

39,26 euros/hora

cada suport publicitari de 2 x 1 metres, per temporada:

201,47 euros

cada suport publicitari de 2 x 2 metres, per temporada:

322,54 euros

6.5 Tarifació social
S’aplicarà una reducció de la quota del preu públic per la prestació del servei de les Activitats dirigides i
del Casal d’estiu. El percentatge de reducció de la quota es determinarà segons la renda de la unitat
familiar, en relació a l’ïndicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb el que estableix
la taula següent:
Nivell de renda familiar

Bonificació

1

De 0 a 2 IRSC

Fins a 15.935,52 euros

95 %

2

De 2 a 3 IRSC

De 15.935,52 fins a 23.903,28 euros

75 %

3

De 3 a 4 IRSC

De 23.903,28 fins a 31,871,04 euros

50 %

4

De 4 a 5 IRSC

De 31,871,04 fins a 39.838,8 euros

25 %

5

Més de 5 vegades IRSC

A partir de 39.838,8 euros

0%

Article 7. Bonificacions i exempcions
1. Les entitats esportives i associacions sense ànim de lucre, així com les escoles públiques amb seu
social a Montgat i que tinguin un conveni amb l’Ajuntament, i a l’esmentat conveni hi constin les
condicions de la cessió de les instal·lacions, tindran una bonificació del 100% en el preu públic exigit.
2. Els usuaris de les activitats esportives dirigides podran acollir-se a les reduccions de la quota que es
detallen a continuació, sempre i quan ho sol·licitin expressament i acreditin que compleixen els requisits
especificats per acollir-se’n.
a) Bonificació del 75% a les persones jubilades o majors de 65 anys que no puguin acollir-se a cap dels
trams 1 ó 2 indicats al punt 6.5 d’aquesta ordenança.
3. Els usuaris del casal esportiu podran acollir-se a les següents bonificacions de la quota pels següents
conceptes:
a) Famílies nombroses, bonificació del 10% de la quota en el supòsit de 2 o més germans inscrits en el
casal.
4. Per poder gaudir de les bonificacions referides en aquest article, els interessats hauran de sol·licitar la
seva concessió. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació que acrediti que es compleixen
els requisits establerts. Això no obstant, no caldrà que la persona interessada aporti els certificats o altres
documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats quan l’Ajuntament pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat –tret que una norma amb
rang de llei autoritzi la cessió- perquè es realitzi l’esmentada consulta.
Disposicions finals
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Primera.- En tot allò que no es troba previst en aquesta Ordenança, caldrà aplicar l'Ordenança General
municipal.
Segona.- Aquesta Ordenança, aprovada en la seva redacció actual, serà vigent a partir del dia 1 de gener
de 2017.
La present Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 27
d’octubre de 2016.
L’Alcaldessa,

El Secretari,

