AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº 23

TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS
MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis i la realització d’activitats en les pistes de tennis municipals i altres
instal·lacions esportives.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de la
competència local en les pistes de tennis municipals i altres instal·lacions esportives.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats a les pistes de
tennis municipals i altres instal·lacions esportives.
Article 4. Quota tributària
4.1. Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals esportives i de
lleure:
a) Utilització del pavelló d’esports per activitats esportives
b) Utilització de les pistes de tennis
Fitxa per llum elèctrica

25 € / h o fracció
2,00 €

c) Utilització de les piscines

15 € / h o fracció

d) Utilització del camp futbol
Tarifa diürna
Tarifa nocturna

20 €/h o fracció
35 €/h o fracció

4.2 Taxa per la participació en activitats organitzades en les instal·lacions municipals
esportives i de lleure:
a) Lligues esportives i actes esportius per equips
b) Activitats esportives dirigides complexes (que requereixen una
infraestructura important o titulació dels monitors)
Per cada hora setmanal de classe:

215,00 € / equip

15 € / mes
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c) Activitats esportives dirigides simples (que no requereixen una
infraestructura important o titulació dels monitors)
Per cada hora setmanal de classe:

6 € / mes

4.3 Taxa per la utilització privativa o la participació en activitats organitzades en les
instal·lacions municipals esportives i de lleure:
Associacions esportives i entitats sense ànim de lucre de Balsareny

0€

Article 5. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la
sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà a l’inici de cada
mes natural o període que es determini.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el
moment d’entrada en el recinte.
2. El pagament es farà al lloc on es determini per l’Ajuntament.
3. Els imports recaptats es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que
determini l’Ajuntament.
Article 7. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent
d’acord amb les disposicions legals vigents.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple de 30 d’octubre de 2014 i
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2015. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
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