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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE
PROPIETAT MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels
serveis de les instal·lacions esportives que s'especifiquen en les tarifes que es contenen a
l'annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa La utilització de les instal·lacions esportives municipals o
la prestació dels serveis i activitats, d’acord amb les quotes establertes a l’annex final d’aquesta
ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4. de la Llei General Tributària que sol·licitin la utilització de les instal·lacions
esportives municipals, o la prestació dels diferents serveis o activitats recollides a l’annex final.
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es
conté a l'annex per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, o la prestació dels
diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d'aquesta taxa seran les següents:
CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL
Concepte

Residents

No residents

Per partit: tot el camp/diürn

50,00 €

75,00 €

Per partit: tot el camp/nocturn

80,00 €

115,00 €

Per partit: mig camp/diürn

30,00 €

40,00 €

Per partit: mig camp/nocturn

45,00 €

60,00 €

Vestidors

20,00 €
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Article 5. Acreditament
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1. La taxa s’acreditarà quan es sol·liciti l’autorització per a la utilització de les instal·lacions
esportives municipals, o la prestació dels diferents serveis o activitats.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització.
3. Quan s’ha produït la utilització de les instal·lacions, o la prestació dels diferents serveis o
activitats sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa tindrà lloc després de la utilització
de les instal.lacions.
Article 6. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, prèvia autorització per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals o la prestació dels serveis o activitats referits a l’annex final.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent, presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
Article 7. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2021
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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