ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PER A L A UTI LITZ ACIÓ D´INSTAL .L ACIONS ESPORTI VES
MUNICIP ALS
Article 1.- Fonament legal
A l´empara el previst als articles 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en relació amb l´article 20.1 de la mateixa, d´acord amb la redacció
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes
estatals i locals, s´estableixen les taxes per a la utilització de les intal.lacions esportives
municipals.
Article 2.- Subjecte passiu
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i les
entitats a què es refereix l´article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzin les
instal.lacions esportives municipals. Són substituts del contribuent, les persones o entitats
que sol.licitin la preceptiva autorització d´ús.
Article 3.- Obligació del pagament
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L´obligació de pagament de la taxa neix amb la utilització de les instal.lacions esportives
municipals.
Article 4.- Quota tributària
4.1 Les quanties de la taxa venen determinades per les següents tarifes :
CONCEPTE

IMPORT

1. Per a la utilització del pavelló per:
1.1 Entrenaments i competició equips federats i locals
1.2 Entrenaments i competició equips federats i no locals
1.3 Entrenaments i competició equips no federats i locals
1.4 Entrenaments i competició equips no federats i no locals
1.5 Escoles esportives no locals
1.6 Esport escolar i escoles esportives locals
1.7 Lloguer del pavelló màxim 5 hores
1.8 Lloguer del pavelló de 5 a 10 hores
1.9 Lloguer del pavelló d´11 a 20 hores
1.10 Lloguer del pavelló per més de 20 hores
1.11 Lloguer pavelló competicions locals o comarcals

0,00 €/h
19,87 €/h
15,64 €/h
19,87 €/h
8,43 €/h
0,00 €/h
19,87 €/h
18,06 €/h
15,66 €/h
12,04 €/h
12,04 €/h

2. Per a la utilització del camp de futbol municipal
Per utilització del camp de futbol municipal 50,00 euros. Aquest import inclou el dret a utilitzar el
vestuari i les dutxes qualsevol equip no local.
L´import acabat d´esmentar serà incrementat en 22,53 euros/hora si s´utilitzen els llums del camp de
futbol

3. Les tarifes fixades en els dos apartats anteriors s´incrementaran anualment en funció de
l´augment de l´IPC de Catalunya .
Article 5.- Convenis d´utilització
En atenció a raons socials i d´interès públic que concorren en la utilització per part de les
escoles, associacions i entitats de la Vila o per a organitzacions de competicions pel foment
pel foment de l´esport i la cultura entre els joves, podran establir-se convenis entre les
entitats municipals corresponents i les entitats usuàries de durada no superior a un exercici
pressupostari.
Els esmentats convenis precisaran per la seva entrada en vigor, l´aprovació del Plenari
Municipal.
En aquests casos, l´entitat o organisme municipal competent, consignarà en els seus
pressupostots les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant entre el
cost real del servei i la quantita convinguda.

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 - Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.com | http://seu.santjoandelesabadesses.com

Article 6.- Administració i cobrament
El pagament de les taxes s´efectuarà en retirar l´oportuna autorització per a l´entrada en els
recintes municipals a l´organimes administratiu competent o persona autoritzada per aquest,
efectuant-se la corresponent entrega-liquidació de la recaptació de les tarifes a la tresoreria
de l´entitat municipal que ostenti la gestió del servei.
Article 7.- Remissió normativa
Pel que fa a la quantificació de les infraccions a l´Ordenança, així com a la determinació de
sancions que corresponguin en cada cas, s´estarà al que disposa la Llei 39/1988, de 28 de
desembre i supletòriament per la Llei General Tributària i les disposicions que la
complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà la Llei
39/1988, de 28 de desembre i supletòriament la Llei General Tributària i les disposicions
que la complementen i desenvolupen.

Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 28 de novembre de 2014 i, regirà a partir de l’1 de gener de 2015 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

