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AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Expdt. 332/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 2 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment
l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis esportius.
L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini d’exposició pública, es presentà
un escrit d’al·legacions.
Per acord plenari de 29 de desembre de 2016 s’estimà parcialment l’al·legació presentada i s’aprovà definitivament l’ordenança
fiscal reguladora per a la prestació de serveis esportius.
El text íntegre de les modificacions aprovades definitivament és el següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS (Expdt. 332/2016)
“Article 4.- Quota tributària:
I. QUOTES PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PERALADA.
ABONAMENTS
(AB1) Abonament mensualfamiliar ...................................................................................
(AB2)Abonament mensual individual.................................................................................

40 €
35 €

L’abonament AB1 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial per cadascun del membres.
L’abonament AB1 dóna dret a un 25% de descompte en totes les activitats per cadascun dels membres.
L’ AB2 inclou l’ús de la Sala de Fitness, pistes de tennis i una classe inicial.
ACTIVITATS
Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual.......................................................................
Activitats dirigides ( tot el dia ) , individual. Amb Sala de Fitness.................................
Activitats dirigides (1 Activitat) , individual......................................................................
Activitat esportiva infantil amb monitor ( 3h setmana )...................................................
Activitat esportiva infantil amb monitor ( 2h setmana )...................................................
Activitat esportiva infantil amb monitor ( 1h setmana )...................................................

35€
50€
20€
35€
30€
25€

ENTRADES
Sala de fitness ( no abonat )...................................................................................................
Pack de 10 activitats (caducitat 3 mesos).............................................................................

5€
35€

LLOGUERS
Pista lateral ( 1 hora )..............................................................................................................
Pista lateral equip federat (1 hora )......................................................................................
Pista lateral (1 dia)...................................................................................................................
Pista central (1 hora )..............................................................................................................
Pista central equip federat (1 hora ).....................................................................................
Pista central ( 1 dia )................................................................................................................
Sala de Fitness (1 hora )..........................................................................................................

30 €
25 €
300 €
75 €
60 €
600 €
45 €

ALTRES
Entrenaments personals.........................................................................................................30€/hora
(1 hora a la setmana)
II. QUOTES PISTES DE TENNIS
Pista de tennis (1 hora ) ......................................................................................................
Pista de Tennis ( 1 hora ) Abonats al poliesportiu. (AB1 i AB2.......................................

10 €
Gratuït
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III. RECÀRRECS, BONIFICACIONS I GRATUÏTATS
A) RECÀRRECS
L’ús de les instal·lacions sense disposar d’entrada, abonament o autorització comportarà un recàrrec en les tarifes anteriors
del 200 % del servei.
B) EXEMPCIONS
Resten no subjectes a la present taxa:
a) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals sense cobrament d’entrada ni cap tipus de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats
a desenvolupar en aquestes instal·lacions.
b) Les utilitzacions de les instal·lacions esportives que es realitzin per entitats esportives sense ànim de lucre de Peralada i/o
centres educatius locals amb cobrament d’entrada o que tinguin alguna altra contraprestació econòmica sempre que:
• Estigui relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
• Que serveixin per a garantir la seva supervivència i la viabilitat econòmica del propi acte que s’organitza.
Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin inscrites en el corresponent registre del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats.
Fora d’aquests supòsits, les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès
municipal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.
C) BONIFICACIONS
a) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les persones amb una disminució física o psíquica entre el 33%
al 44%.
b) Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota tributària les persones amb una disminució física o psíquica de igual o
superior al 44%.
c) Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària les persones jubilades.
d) En les activitats esportives, organitzades per l’ajuntament, gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la quota tributària per
cada alumne inscrit, en cas de família nombrosa o monoparental.
Per a optar a aquests beneficis tributaris és necessari presentar la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI, o document oficial equivalent.
• Certificat mèdic que acrediti el tipus i grau de discapacitat, en el seu cas.
• Llibre de família, en el seu cas.
• Carnet de família nombrosa/monoparental.
Les bonificacions contemplades en els apartats a), b), c) i d) no són acumulatives
D) REGIM DELS ABONAMENTS
El abonaments seran de pagament mensual. Les baixes no sortiran efecte fins a l’1 del mes següent”.
Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin
pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 30 de desembre de 2016
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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