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AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscals reguladora de la taxa
per a la prestació de serveis esportius
El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2010, va acordar l’aprovació provisional de la imposició i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de servei esportius, que es considera aprovada
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple al no haver-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el termini
d’informació pública, en virtut de l’article 49 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Contra aquests acords i contra l’ordenança que es publica a continuació
com annex, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la
sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No obstant això, es podrà
interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú.
Peralada, 21 de febrer de 2011
Pere Torrent i Martín
Alcalde
ANNEX (text íntegre de l’Ordenança)
Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de 
serveis esportius 
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la zona
esportiva municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la
realització d’activitats de la competència municipal en la zona esportiva municipal.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 55

Núm. 42 – 2 de març de 2011

Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la zona esportiva municipal.
Article 4.- Quota tributària:
I. QUOTES PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PERALADA.
Matrícula ( empadronats a Peralada gratuïta )............................. 40 €
ABONAMENTS
(AB1)  Abonament mensual  familiar ( empadronats a Peralada )..... 35 €
L’abonament  AB1 dóna dret a un descompte del 10% en totes les
activitats.
(AB2)  Abonament Jubilats (empadronats a Peralada)........... Gratuït
(AB3)  Abonament mensual individual......................................... 40 €
(AB4) Abonament familiar ( a partir del 3er membre )............... 25 €
(AB5) Abonament Jubilats no empadronats (50 % de descompte).....20 €
ACTIVITATS
Activitats dirigides ( matí ). Inclou sala de fitness....................... 40 €
Activitats dirigides ( migdia ). Inclou sala de fitness................... 35 €
Activitats dirigides (tarda).  Inclou sala de fitness....................... 45 €
Activitats dirigides (tot el dia).  Inclou sala de fitness................. 55 €
Activitats físiques i esportives per a gent gran (2 dies)............... 15 €
Activitat esportiva infantil amb monitor (3h setmana)............... 35 €
Activitat esportiva infantil amb monitor (2h setmana)................ 30€
Activitat esportiva infantil amb monitor (1h setmana)............... 25 €
ENTRADES
Sala de fitness ( no abonat )............................................................. 10 €
LLOGUERS
Pista lateral (hora)............................................................................. 30 €
Pista lateral equip federat (hora).................................................... 25 €
Pista lateral (1 dia)........................................................................... 300 €
Pista central ( hora ).......................................................................... 75 €
Pista central equip federat (hora)................................................... 60 €
Pista central (1 dia).......................................................................... 600 €
Sala de fitness (hora)......................................................................... 45 €
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ALTRES
Entrenaments personals.........................................................30 €/hora
II. QUOTES PISTES DE TENNIS
Pista de tennis ( hora )...................................................................... 10 €
Pista de Tennis ( hora )  Abonats al poliesportiu.................... gratuït .
III. RECARRECS, BONIFICACIONS I GRATUÏTATS
A) RECARRECS
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) BONIFICACIONS
Els beneficis fiscals s’aplicaran en l’àmbit i quantia estrictes imposats per la Llei, o autoritzats per la llei i regulats per aquesta ordenança fiscal d’acord amb aquella.
Les  exempcions i bonificacions per raons subjectives són intransferibles, cas de canvi de titularitat de l’objecte de gravamen.
C) GRATUITATS
a) Els nens fins a 3 anys
b) Els disminuïts físics o psíquics amb un grau igual o superior al
65%, respecte als quals el serveis Socials municipals hagin emès
informe favorable.
D) REGIM DELS ABONAMENTS
El abonaments seran de pagament mensual. Les baixes no sortiran
efecte fins a l’1 de gener del mes següent.
  
Article 5.- Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita segons la naturalesa del fet imposable
a) quan es concedeixen la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
b) quan s’inicia la prestació del servei o l’exercici de l’activitat, sens
perjudici de la possibilitat d’exigir-ne el dipòsit previ.
c) quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient,
el qual no es pot complimentar o tramitar si no s’ha efectuat
l’ingrés de la taxa.
Article 6.- Règim de declaració i ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment de l’entrada al recinte.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 57

Núm. 42 – 2 de març de 2011

2. El pagament de la taxa en cas d’abonament s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
3. El pagament es farà a les oficines situades en el recinte de la zona
esportiva o en el lloc que acordi l’Ajuntament.
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes municipals i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat
que determini l’Ajuntament.
Article 7.- Infraccions i sancions
El personal 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.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a
la taxa reguladora d’aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà
el que disposa la Llei General Tributària i l’ordenança general.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Disposició addicional. Modificació de 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. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
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