ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 1. Naturalesa de l'exacció
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i
d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la
utilització d'espais d'equipaments municipals, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/88.
Article 2. Obligació de Contribuir
1.- L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la utilització del
servei, i estaran obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta
Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent sol·licitud,
a excepció d'aquelles activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració, total
o parcial, amb l'Ajuntament. El pagament és un requisit previ per a la utilització de
l'equipament.
2.- La liquidació i recaptació les durà a terme l'administració dels equipaments.
Article 3. Tarifes
Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri dins l'horari habitual de
funcionament de l'equipament afectat seran les següents:
LLOGUER D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Centre Cívic Evaristo de la Torre (€/preu fix/dia)
Centre Cívic Evaristo de la Torre (€/hora)
Centre Cívic Rocafort (€/preu fix/dia)
Centre Cívic Rocafort (€/hora)
Camp de Futbol sense il·luminació (€/preu fix/dia)
Camp de Futbol sense il·luminació (€/hora)
Camp de Futbol amb Il·luminació (€/preu fix/dia)
Camp de Futbol amb Il·luminació (€/hora)
Sala Polivalent (€/preu fix/dia)
Sala Polivalent (€/hora)
Casal de la Mainada (€/preu fix/dia)
Casal de la Mainada (€/hora)
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EUROS
60,00
60,00
40,00
20,00
25,00
30,00
50,00
50,00
60,00
60,00
40,00
30,00
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CENTRE CÍVIC
Entrada (Balls)
Entrada mínima (Entitats Locals)

7,00
4,00

LLOGUER PISTES DE TENNIS O PADEL
De dilluns a divendres de 5 a 12 hores (€/h/persona)
De dilluns a divendres de 12 a 18 hores (€/h/persona)
De dilluns a divendres de 18 a 22:30 hores (€/h/persona)
De dilluns a divendres de 22:30 a 24 hores (€/h/persona)
Caps de setmana (tot el dia)

3,00
3,50
4,00
3,50
4,00

BONIFICACIONS GENERALS
Els residents tenen un descompte del 15 % en el lloguer de les instal·lacions

Comprant 40 €, s’atorguen 45 €
Comprant 60 €, s’atorguen 70 €
Comprant 80 €, s’atorguen 100 €
Comprant 100 €, s’atorguen 125 €
SALA POLIVALENT
Matrícula
Quota mensual a partir de 16 anys
Quota mensual de 10 a 13 anys (de dilluns a dijous de 11:00 a
13:00 i de 16:30 a 18:30 hores; divendres de 16:30 a 18:30
hores)
Quota mensual de 14 a 15 anys
Quota mensual per a 2 o més membres de la mateixa unitat
familiar (cadascún)
Quota Màster (+ de 65 anys, els matins)
Quota assistència un dia sencer a la setmana
Edat d'Or No Socis - mensual
Ioga (un cop setmana)
Packs Salut

30,50
30,50
12,00
17,60
26,40
25,00
16,00
11,40
13,00
25,00

PROMOCIONS ESPECIALS DE TEMPORADA
Quota Estiu (gimnàs + piscina, de 10 a 15 anys)
70,00
Quota Estiu (gimnàs + piscina, a partir de 16 anys)
110,00
Tarifa TRIO: 3 persones inscrites juntes gaudeixen de matrícula gratuïta.

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Pàgina 2

BONIFICACIONS GENERALS
Durant 2 períodes per determinar de l'any, d'1 mes de durada, els nous
socis gaudiran de matrícula gratuïta
Tarifa AMIC: el mes d'octubre si un soci aporta un de nou, el primer
gaudirà d'una mensualitat gratuïta
Quota familiar 3 o més: el tercer membre i successius de la mateixa
unitat familiar gaudiran de 2 € de descompte respecte a la quota familiar
vigent.
Les persones vinculades a entitats locals tindran matrícula gratuïta
Bonificació Soci Fidelitat: A partir dels 7 anys ininterromputs d'antiguitat,
s'aplicarà un 12% de descompte a la quota general.
ACTIVITATS ESPORT BASE VILOMARA
Ioga Infantil
Escola de Futbol / Bàsquet
Bàsquet
Futbol Sala
Fitness Kids

EUROS
13,00
22,00
14,00
22,00
12,00

BONIFICACIONS EBV
Quota Familiar EBV: Els pares dels participants en alguna activitat de
l'EBV tindran una quota mensual de 26,40 €. El participant de l'EBV
tindrà un descompte d'un 20% en l'activitat que realitzi.
Participació en 2 activitats, 5% de descompte
Article 4.
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 disposen els articles 77 i següents
de la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre
de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que
no s’han modificat restaran vigents.
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