AJUNTAMENT DE BERGA

20. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local -LRBRL-,
i de conformitat amb allò disposat als articles 20 a 27 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals TRLRHL-, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa és la utilització, els serveis complementaris,
l’aprofitament i/o la cessió temporal de les d’instal·lacions esportives de titularitat municipal,
en el termes especificats en les tarifes contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les
entitats que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
que sol·licitin, i obtinguin la corresponent autorització, o resultin beneficiades o afectades
dels serveis sol·licitats per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
2. En els casos de menors d’edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres
legalment responsables.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, a efectes de les serves relacions amb la
Hisenda Pública, conforme l’establert a l’article 47 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. En el supòsit que els usuaris o les usuàries dels serveis siguin menors d'edat, tindran la
condició de subjectes passius els que exerceixin la seva pàtria potestat o la tutela.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
4. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària
i a l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari, llevat de les que s’estableixen en els apartats següents:
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a) Gaudiran d’exempció total de la taxa:
a. Les entitats esportives sense ànim de lucre, inscrites al registre municipal
d’entitats de Berga, i amb seu social a Berga sempre i quan sigui per a la
realització de la seva activitat esportiva reglada.
b. Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària de Berga per a
la realització d’activitat esportiva.
c. Les activitats de caire social o benèfic previ informe de l’àrea acreditant aquesta
circumstància.
b) S’aplicarà una bonificació del 50% sobre la tarifa prevista a l’epígraf 2 i 3, quan la
utilització del pavelló o del camp municipal d’esports impliqui la seva reserva per a la
realització d’activitats puntuals o periòdiques d’una durada igual o superior a 4
hores/dia.
Article 6. Quota tributària
Epígraf 1. Pistes zona esportiva

€/hora
6.1.1 Pista de FRONTÓ

4,00 €

6.1.2 Pista de VOLEI PLATJA

10,00 €

6.1.3 Fitxa de llum

2,00 €

Les reserves de les pistes es faran telemàticament i el pagament es podrà realitzar de forma
online, a través de l’aplicació informàtica corresponent. En defecte d’aplicació informàtica, les
reserves es faran presencialment a les pistes esportives.
Epígraf 2. Pavellons Municipals d’Esport
2.1 PAVELLÓ NOU

€/ hora
Sense llum
Amb llum

Particulars, empreses i entitats no inscrites en el registre
municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tota la pista
1/2 pista
1/3 pista

35,00 €
24,00 €
20,00 €

43,00 €
29,00 €
25,00 €

Entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el registre
municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tota la pista
1/2 pista
1/3 pista

18,00 €
12,00 €
10,50 €

24,00 €
16,00 €
14,00 €

5,00 €

11,00 €

Esport escolar
Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària de
Berga i altres entitats locals (associacions esportives,culturals,
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de lleure, etc) que tinguin o no naturalesa esportiva per a
esdeveniments puntuals de caràcter no esportius.
Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària de
titularitat pública de fora del municipi
2.2 PAVELLÓ VELL

8,00 €

14,00 €

€/ hora
Sense llum
Amb llum

Particulars, empreses i entitats no inscrites en el registre
municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tota la pista
1/2 pista

25,00 €
17,00 €

33,00 €
22,00 €

Entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el registre
municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tota la pista
1/2 pista

13,00 €
9,00 €

18,00 €
12,00 €

4,00 €

8,00 €

5,00 €

9,00 €

Esport escolar
Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària de
Berga i altres entitats locals (associacions esportives,culturals,
de lleure, etc) que tinguin o no naturalesa esportiva per a
esdeveniments puntuals de caràcter no esportius.
Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària de
titularitat pública de fora del municipi
Epígraf 3. Camp municipal de futbol.
3.1 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
Particulars, empreses, entitats no inscrites en el registre
municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tot el camp
½ camp
Entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el
registre municipal d'entitats de l'Ajuntament
Tot el camp
½ camp

Esport escolar
Centres d’ensenyament reglat d’infantil, primària i secundària
de titularitat pública de fora del municipi

€/ hora
Sense llum Amb llum

40,00 €
20,00 €

55,00 €
27,50 €

25,00 €
12,50 €

40,00 €
20,00 €

10,00 €

20,00 €

Article 7. 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.
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2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat.
Article 8. Règim i declaració i d’ingrés
1. El pagament de les taxes previstes a l’epígraf 1 s’efectuarà en el moment d’entrada a les
instal·lacions esportives municipals.
2. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini
l’Ajuntament.
3. Les taxes detallades en l’article 6, epígraf 2 i 3, s’exigiran a través d’autoliquidacions,
lliurant-se com a justificant del pagament realitzat els corresponents tiquets o abonaments
pels diferents encarregats - responsables de les instal·lacions esportives corresponents.
4. Quan la utilització s’hagi autoritzat a grups, entitats i persones jurídiques en general
mitjançant la tramitació d’una instància genèrica i llicència d’ocupació d’equipaments
municipals (TR060) es lliurarà la corresponent carta de pagament en el curs de la tramitació
de l’expedient administratiu d’autorització d’utilització de les instal·lacions esportives
sol·licitades.

Article 9. Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
2. 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.
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
fiscal,
aprovada
pel
Ple
en
sessió
celebrada
__________________________ i que ha quedat definitivament aprovada en data
__________ tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació del text definitiu en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
el cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

