3.28 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ EN BENEFICI
PARTICULAR DE DESPATXOS O SALES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola i 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 disposen els articles 57 i 20.4, en
relació amb els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització en benefici particular de locals del
Pavelló Poliesportiu Municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal .
Article 2. Fet imposable i obligació de contribuir.
Consisteix en la utilització en benefici particular de despatxos o sales del Pavelló
municipal.
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, neix des que
s’obté l’autorització d’ús de l’equipament. El pagament de la taxa s'efectuarà en
el moment d'entrar en el recinte de què es tracti.
En el cas de quotes mensuals, el pagament fixa del cost de la sala o despatx
s’efectuarà per mesos anticipats i el % sobre el repercutit a l’usuari per mesos
vençuts amb la quota del mes següent.
L'obligació de pagament venç: en autoritzar-se l'ús o aprofitament de les
instal·lacions de què es tracti, i no es permetrà l'entrada a les instal·lacions o el
gaudiment de les mateixes, sense que esdevingui efectiu el pagament; - en
qualsevol cas quan s'utilitzin o aprofitin les instal·lacions, en el supòsit de què no
s'hagués obtingut la preceptiva llicència o autorització.
L'Ajuntament té facultat discrecional per reduir puntualment la taxa que
correspongui, o exonerar del pagament de la mateixa als usuaris per causes
degudament apreciades de foment d’activitats que afavoreixin l’interès públic.
La bonificació en aquests casos ascendirà al 50% del total de la quota.
L'Ajuntament té, igualment facultat discrecional per exigir dels sol·licitants d'ús o
dels que sol·licitin les instal·lacions, en especial pels casos en què aquesta
sol·licitud es faci amb pretensió d'ús privatiu pel període que es determini per a
l'organització o el desenvolupament d'actes inhabituals que suposin una
intensitat d'ús anormal, el dipòsit previ no només de la quantia de la taxa, sinó
d'una fiança el muntant de la qual es determinarà en cada cas concret, per
respondre dels possibles desperfectes o deteriorament de les instal·lacions, o
fins i tot de la neteja extraordinària que hagi de realitzar-se en la mateixa com a
conseqüència de l'ús o activitat.
Article 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei
General Tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis definits a l'article 2, que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d'utilització del servei pels
menors d'edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les
obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5. Tipus de gravamen i quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, o quota tributària, serà de
300 € per activitat diària i 45€ l’hora en sales grans i de 75 € per activitat diària i
15€ l’hora en sales petites o despatxos.
Existeix la possibilitat de portar a terme activitats o estudis i consultes
relacionades amb l’àmbit esportiu executades per professionals que la
desenvolupin per compte propi però dintre de les sales o despatxos del pavelló
municipal i durant un període continuat, en aquests casos la quota consistirà en
una quantia fixa consistent en el lloguer de l’espai, que serà de 250 €/mensuals
en sala petita o despatxos i 1.000 €/mensuals en sala gran (entenent que
aquesta està ocupada per l’activitat en qüestió durant tot el període) i una
quantia variable consistent en un 5% del que el particular cobri per usuari a
nivell particular.
Article 6. Normes de gestió, liquidació, inspecció, recaptació, infraccions,
penalitats
1. Les taxes contingudes a les tarifes es liquiden per unitat de temps, i són
irreductibles pels períodes naturals assenyalats.
2. Els usuaris dels serveis hauran d'ajustar l'ús que facin de les instal·lacions a
les normes pròpies de la bona convivència i mantindran aquelles en l'estat en
què els hi siguin lliurades o les gaudeixin, amb seguiment estricte de les
instruccions que, per motius de seguretat o d'altres justificats, puguin rebre dels
empleats municipals.

3. La qualitat d'usuari no faculta per variar l'ús a què es destina la instal·lació de
què es tracti, tret de que expressament s'autoritzi amb caràcter previ aquesta
variació per a l'exercici d'activitats puntuals.
4. L'incompliment de qualsevol dels deures que té l'usuari del servei o titular de
l'autorització, facultarà l'Ajuntament per suspendre l'ús del subjecte de què es
tracti o revocar- li l'autorització.
5. En allò no previst en aquesta ordenança, la gestió, liquidació, inspecció,
recaptació, infraccions, penalitat, etc., es realitzarà d'acord amb el que
determina la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, i altres disposicions reguladores de la matèria,
així com les normes dictades o que es dictin per al desenvolupament d'aquelles o
per l'aplicació de les taxes.
Article 7. Infraccions, sancions, via de constrenyiment i partides fallides
1. En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions així com a la determinació
de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicarà el
règim establert a la Llei General Tributària, altres disposicions que regulin
aquesta matèria, i aquelles altres que les complementin o desenvolupin.
2. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga,
es faran efectives per la via de constrenyiment, amb subjecció a les normes del
Reglament General de Recaptació.
3. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no
hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per la
declaració del qual, es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el què preveu
el vigent Reglament General de Recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança reguladora de taxa, entrarà en vigor l’endemà del dia de la
seva publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, començant a
aplicar-se el mateix dia i continuant en vigor fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expressa.

