AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
* ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i activitats esportives en les
instal·lacions municipals, que es regirà per aquesta Ordenança.
Art. 2.- Fet imposable
Consisteix en la prestació de serveis i en la realització d’activitats esportives per part de
l’Ajuntament en les instal·lacions municipals.
Art. 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària,
que sol·licitin els serveis o les activitats esportives municipals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de
la Llei general tributària.
2. 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 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les tarifes següents
A) ACTIVITATS ESPORTIVES PER A ADULTS
Gimnàstica d’adults
Running I i II
Gimnàstica més running
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20 euros/mes
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B) ACTIVITATS ESPORTIVES DE CURS ESCOLAR – D’OCTUBRE A JUNY
Temporada de futbol
- Patufets
- Prebenjamí
- Benjamí

65,00 euros/temporada
75,00 euros/temporada
75,00 euros/temporada

Temporada de bàdminton

65,00 euros/temporada

Temporada d’atletisme i cros
- Escolar
- Federat

Entrenaments específics
- Tecnificació futbol
- Entrenament porters

65,00 euros/temporada
65,00 euros/temporada més l’import
vigent de la llicència federativa

15,00 euros/mes
15,00 euros/mes

C) ACTIVITATS AQUÀTIQUES DIRIGIDES
Cursos de natació
- Infantil (fins a 12 anys)
- Adults

30,00 euros/mes
30,00 euros/mes

D) LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
- Pista de pàdel

10,00 euros/hora

Art. 7. Meritació i normes de gestió
La taxa es meritarà i neix l’obligació de pagament quan es sol·liciti el servei.
7.1. Per a les activitats esportives:
En cas d’inscripció a més d’una activitat esportiva de curs escolar, es satisfarà
únicament el major dels imports fixats per a les corresponents activitats al quadre de
tarifes.
Si el preu està establert per temporada, el pagament de la taxa s’efectuarà en el moment
de realitzar la inscripció al curs o activitat esportiva, mitjançant ingrés al compte
bancari indicat al full d’inscripció de l’activitat .
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Si, en canvi, el preu està establert per mensualitats, el seu pagament es farà per ingrés al
compte bancari indicat al full d’inscripció de l’activitat, durant la primera setmana de
cada mes o de cada trimestre, a opció de l’interessat o interessada.
Per gaudir de l’activitat esportiva serà necessari acreditar el previ pagament.
En cas de renúncia a l’activitat sense haver-hi gaudit cap dia de la temporada o
mensualitat, segons sigui el cas, s’autoritzarà la devolució del 80 % de l’import satisfet.
7.2 Per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals:
El pagament es farà en efectiu abans de l’inici de l’hora reservada, a les persones
encarregades del control de reserves, qui lliuraran un rebut de la reserva.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la
seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present Ordenança fiscal ha estat aprovada i
modificada pel Ple de la Corporació en sessions celebrades el dia 27 de març de 2018 i el dia
26 de juny de 2018 i publicat el text íntegre i de les modificacions en els BOPT núm. 109, de 6
de juny de 20108, i núm. 173, de 6 de setembre de 2018.
El Perelló, 12 de setembre de 2018
La secretària-interventora,
Firmado
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