Ordenança fiscal núm. 31
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

I

UTILITZACIONS

DE

LES

Art.1r.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
i utilització de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu municipal que gestiona l’àrea d’esports
de l’Ajuntament de Cabrils.
Art. 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la recepció dels serveis i la utilització de la instal·lació
dels equipaments esportius municipal especificades a l’article 6 sobre les quotes tributàries.
Art. 3r.- Subjectes Passius
Són subjectes passius i estan obligats al pagament de la taxa regulat en aquesta Ordenança,
les persones físiques i jurídiques, que utilitzin els serveis i les instal·lacions esmentats a l’article
anterior.
Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Art. 4t.- Responsables
Són responsables, solidaris o subsidiaris, de les obligacions tributàries les persones físiques i
jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l' article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5è.- Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació dels servei o la utilització de les instal·lacions.
Art. 6è.- Quotes tributàries
Les tarifes aplicables es descriuen en els apartats següent:
a) Quota manteniment
 Quota camp de futbol ...................................................... 20€/temporada*
 Quota pavelló ................................................................. 20€/temporada*
 Quota pista exterior pavelló ............................................ 10€/temporada*
b) Lloguers
 Pista central pavelló .......................................................
 Pista lateral pavelló ........................................................
 Pista exterior pavelló ......................................................
 Camp de futbol ...............................................................
 Camp futbol 7 .................................................................

50 €/hora
25 €/hora
25 €/hora
60 €/hora
40 €/hora

 Pavelló tot el dia** ........................................................... 400 €
 Pista exterior tot el dia** .................................................. 200 €
 Camp de futbol tot el dia** .............................................. 500 €

*Aplicable als usuaris d’entitats esportives que facin ús de les instal·lacions
** Horari de 08:00 a 22:00
Art. 7è.- Règim de declaració i ingrés
Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant pagament a través dels mitjans
habilitats per l’Ajuntament de Cabrils.
Quan es presenta la sol·licitud d’autorització es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa i s’expedirà un document a l’interessat a l’objecte que pugui satisfer
la quota en aquell moment.
No caldrà fer cap notificació de les liquidacions, i s’entendrà que els usuaris presten la seva
conformitat amb les mateixes, pel sol fet d’utilitzar les corresponents instal·lacions i serveis.
El quadre de les tarifes vigents estarà exposat al públic permanentment, en un lloc ben visible
de l’equipament..
El cobrament de les quotes liquidades s’efectuarà pels mitjans esmentats anteriorment, i es
lliurarà als usuaris els corresponents rebuts.
En cap cas l’usuari (entitat o grup de persones) podrà cedir l’ús de la instal·lació concedit, ni
una part, a cap altra entitat o grup de persones, sigui quina sigui la seva finalitat.
Les despeses addicionals que generin activitats especials (esportives i no esportives) podran
ser carregades a l’entitat o persona sol·licitant, a part de la taxa per l’ús de la instal·lació un cop
finalitzada la activitat i previ a la devolució de la fiança establerta a tal efecte.
Art. 8è.- Utilització gratuïta
La utilització dels equipaments esportius municipals serà gratuïta per les escoles i les entitats
esportives d’aquest municipi, en els següents casos:
-

Escoles: Utilització durant l’horari escolar, segons el que es disposi en el conveni signat
entre les mateixes i l’Ajuntament.
Les entitats esportives de Cabrils, quan la utilització es faci en dies i hores prèviament
acordats, segons el que es disposi en el conveni signat entre les mateixes i
l’Ajuntament.

Art. 9è.- Bonificacions
Es poden concedir bonificacions totals o parcials quan l'entitat sol·licitant tingui subscrit conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils i així es contempli en el conveni; o quan per la
tipologia de l'acte s'acordi declarar-lo d'interès municipal, previ acord de la Junta de Govern
Local.
Qualsevol altres bonificacions totals o parcials no previstes i que no estiguin expressament
incloses en el quadre de tarifes, haurà de ser aprovada per la Junta de govern local a proposta
del regidor/a d’esports.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016, començarà
a regir el dia 1r. de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

