Ajuntament d’Alguaire
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu municipal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per la utilització de les
instal·lacions del pavelló poliesportiu quan els serveis o subministraments siguin prestats per
l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança.
Article 3r. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, aquelles persones que es
beneficiïn de la utilització continuada o eventual de les instal·lacions o serveis prestats en el
Pavelló Poliesportiu Municipal.
Article 4t. Beneficis Fiscals
La utilització del Pavelló serà gratuïta per a les escoles, clubs i entitats del municipi
d’Alguaire en els següents casos:
a) Les escoles, quan la utilització es faci dins de l'horari escolar.
b) Les entitats esportives i clubs, quan la utilització es faci en dies i hores prèviament
acordats.
Per obtenir aquesta gratuïtat, tant les escoles com les entitats esportives hauran de signar un
conveni amb l'Ajuntament.
Article 5è. Quota Tributària
Les quotes a satisfer pels conceptes recollits en aquesta normativa són les fixades a
continuació:
Quota €
1.- Utilització per empreses, entitats i clubs que no tinguin signat el
conveni amb l’Ajuntament, i particulars de la vila
1.1.- ½ pista

10 €/h
20 €/h

1.2.- pista sencera
1.3.- Gimnàs

5 €/h

2.- Utilització per empreses, escoles, entitats i clubs de fora la vila
2.1.- ½ pista

20 €/h

1

2.2.- pista sencera

40 €/h

1.3.- Gimnàs

10 €/h

3.- Utilització per a organitzar actes puntuals d’empreses, entitats i clubs
que no tinguin signat el conveni amb l’Ajuntament.

25 €/h

4.- Utilització per a organitzar actes puntuals d’empreses, entitats i clubs de
fora de la vila

50 €/h

5.- Publicitat (any/m2)

50 €

Article 6è. Gestió i fiscalització
La gestió i fiscalització dels ingressos derivats de la taxa per la utilització i serveis del Pavelló
Poliesportiu Municipal serà a càrrec dels serveis d’Intervenció de l’Ajuntament.
Article 7è. Pagament
El pagament del preu públic s’efectuarà un cop comunicada la corresponent liquidació. En cas
de no efectuar-se el pagament de la liquidació aquesta serà exigida pel procediment de
constrenyiment.
Article 8è. Acreditament
La taxa s’acredita quan s’inicia la utilització i la prestació dels serveis assenyalats en aquesta
ordenança.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 de setembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada (BOP núm. 6 de
data 12.1.2012, i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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