REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES I ALTRES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

DE

LES

ORDENANÇA FISCAL NUM 4/99
CAPITOL I. DISPOSICIO GENERAL.
Article 1r. En ús de les facultat concedides per l’article 58, amb relació a l’article 20,
punt 4, apartat o), de la Llei 39/1988, de 30 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol , de modificació del Règim
Legal de les Taxes Estatals i Locals i Reordenació de les Prestacions Patrimonials de
Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització d’instal.lacions
esportives i altres instal.lacions polivalents de titularitat municipal.
CAPITOL II. FET IMPOSABLE.
Article 2n. El fet imposable està determinat per la utilització de qualsevol instal.lació
esportiva o de lleure de titularitat municipal.
CAPITOL III. OBLIGACIO DE CONTRIBUIR.
Article 3.1. L'obligació de contribuir neix per la utilització de les instal·lacions abans
referides.
Article 3.2. No podrà utilitzar-se cap instal·lació municipal sense que prèviament s’hagi
fet efectiva la corresponent taxa, llevat els casos declarats bonificats en la present
ordenança.
Article 3.3. Les empreses o entitats que sol·licitin les instal·lacions municipals, hauran
de presentar la documentació que acrediti la vigència de l’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els actes que s’organitzin.
CAPITOL IV - TARIFES.
Article 4. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la prestació de serveis
esportius seran les que es detallen:
a) En caràcter general la utilització de les instal·lacions: 60,00€ per sol·licitud i dia.
b) Utilització de les instal·lacions per activitats lúdiques, esportives o comercials amb
finalitat lucrativa, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual,
per hora 60,00€, amb un mínim de 180,00€.
c) Entitats externes, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat
habitual, per hora 60,00€, amb un mínim de 180,00€.
d) La utilització dels locals per activitats de lleure a joventut organitzades per entitats
sense ànim de lucre acreditades per la Generalitat de Catalunya: 1 euros al dia i persona,
amb un mínim de 50,00€/dia.
e) Les activitats lúdiques, esportives o formatives periòdiques destinades
majoritàriament a residents del municipi, la tarifa serà el resultat d’aplicar el 10% del
cost mensual per participant de l’activitat desenvolupada, a liquidar cada mes dins de
l’any natural.
CAPITOL V - BASES.
Article 5.1. Constituiran la base per a l'exacció de la taxa, les unitats temporals o d’altre
ordre, per a la utilització d’instal.lacions que es detallen a l’article 6.

Article 5.2. Les fraccions d’unitat s’entendran com a unitats senceres.
CAPITOL VI - GESTIO I RECAPTACIÓ .Article 6.1. Les quotes que es meritin d’aquesta taxa per a la utilització d’instal.lacions
esportives municipals o altres instal.lacions es faran efectives abans d’iniciar la
utilització.
Article 6.2. Aquesta taxa es farà efectiva per autoliquidació i podrà instrumentar-se en
forma de entrades o d’altres justificants als usuaris.
Article 6.3. El ingrés s’efectuarà per la modalitat d’autoliquidació o liquidació sense
contret previ.
Article 6.4.- Les activitats destinades a residents del municipi estaran obligats a
comunicar a l’ajuntament amb caràcter previ a l’inici el nombre de participants, si
escau, juntament amb la mutalitat esportiva, i el cost per participant.
Article 6.5.- Les activitats no organitzades per l’Ajuntament de Vilademuls, els
participants estaran obligats a presentar una assegurança de responsabilitat civil
professional.
CAPITOL VII - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.Article 7.1. S’estableix una bonificació del 100% de la quota íntegra de la taxa per a la
utilització esporàdica d’instal·lacions municipals a favor de:
a) Els habitants empadronats i residents en el municipi de Vilademuls.
b) Les entitats i associacions locals.
CAPITOL VIII- DRET SUPLETORI.
Article 8.1. En tot allò no previst regeix l'Ordenança Fiscal General de gestió, inspecció
i recaptació.
Article 8.2. Infraccions i Sancions. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions
tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposa Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació municipal i l’article 178 i
següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
CAPITOL IX - APROVACIO I VIGENCIA.
Article 9. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1999 i seguirà
vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

