Dimecres, 7 de juny de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
EDICTE d'aprovació definitiva de les modificacions d'ordenances
En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 8 de novembre de 2016 aprovà
provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2017.
Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora del funcionament de les pistes de pàdel
municipals i del preu públic per a la utilització de les seves instal·lacions que haurà de regir per a l'exercici 2017 i
següents, així com el seu text refós, el text de la qual es reprodueix a continuació:
"TÍTOL PRELIMINAR.
ARTICLE 1.- FONAMENT.
La present Ordenança, amb base en l'article 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, així com en l'article 127 en relació amb el 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix les condicions generals d'ús i el preu
públic per la utilització de les de les pistes de pàdel municipals.
ARTICLE 2.- OBJECTE.
És objecte de la present ordenança:
a) Establir les normes generals d'ús de les pistes de pàdel municipals.
b) Establir el preu públic a satisfer per la utilització d'aquestes instal·lacions.
ARTICLE 3.- COMPETÈNCIA.
Es faculta el Sr. Alcalde per a:
a) Exigir responsabilitats i indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions, així com imposar
sancions als usuaris per l'incompliment del que estableix aquesta Ordenança.

TÍTOL PRIMER.- NORMES DE FUNCIONAMENT.
ARTICLE 4.- USUARIS.
1.- Podran accedir a la utilització de les pistes de pàdel les següents persones:
Podran sol·licitar l'alta en el servei de reserva de les pistes de pàdel municipals totes aquelles persones que així ho
sol·licitin.
Per inscriure s'haurà de sol·licitar a la concessionària del Local Social de Can Ros i fer efectiu el pagament del preu
públic.
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b) Alterar, per necessitats del servei públic, d'interès general o de força major, l'ordre de preferència en la utilització del
servei i els horaris d'obertura i tancament.
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ARTICLE 5.- NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS.
5.1.- RESERVA DE LA PISTA.
1. Per a fer ús de les instal·lacions serà necessari:
a) Fer la reserva prèvia a través de la concessionària del Local Social de Can Ros designada per l'Ajuntament.
En el moment de la reserva es determinarà el dia i l'hora de joc natural en la qual comença la reserva, i en la qual
acaba.
2. Les reserves es poden realitzar en fraccions d'una hora natural, amb un màxim de dues hores per usuari i dia. L'ús de
les pistes serà el comprès entre les 09:00 i les 23:00 hores de dimarts a diumenge.
3. L'entrada a la pista s'obrirà deu minuts abans de l'hora reservada (sempre que la pista no estigui ocupada per altres
usuaris) i es podrà accedir a la mateixa mentre duri la reserva.
4. Els usuaris de la instal·lació tindran una altra franja de deu minuts per sobre de l'hora de reserva per a abandonar la
instal·lació i deixar tancades les portes.
5. En el moment de la reserva serà aconsellable comprovar tant la finalització correcta del procés de reserva com el dia i
l'horari reservat.
6. No s'admetrà la reserva per a tercers.
7. El pagament del preu públic per ús de la instal·lació es realitzarà en el moment en què es realitzi la reserva. Si els/les
jugadors/es que han realitzat la reserva no es troben en pista en els 10 primers minuts, perden tot el dret a utilitzar la
pista, tenint dret a ser utilitzada per altres jugadors/es prèvia inscripció dels que els substitueixin.
8. En el cas que les condicions de la pista o la climatologia no permetin la pràctica esportiva, es tindrà l'opció d'anul·lar
la reserva i canviar-la per un altre dia. En cas de no poder anul·lar la reserva, es retornarà, si escau, l'import del preu
públic satisfet a sol·licitud de l'interessat davant l'Ajuntament prèvia la tramitació del corresponent expedient de
devolució d'ingressos indeguts.
9. Hi haurà un control del concessionari del Local Social de Can Ros on quedaran registrades les reserves, amb l'usuari
que ha reservat i el dia i hora que ha reservat.
5.2.- EQUIPAMENT.
L'equipament per accedir a les pistes ha de ser esportiu i adequat a la pràctica de l'esport:
1. Samarreta o polo, i dessuadora d'abric si així es requerís.
2. Pantalons d'esport (curt o llarg) o faldilla esportiva.

4. Només es faran servir pales o pilotes de pàdel, quedant exclosos altres artefactes d'impacte com poden ser raquetes
de tennis, pales de platja, pales de frontó, estics, pilotes de tennis, pilotes de frontó, etc.
5. La pista està adequada només per a la pràctica de pàdel, pel que qualsevol altre joc està prohibit.
5.3.- RESPONSABILITAT DE L'USUARI.
1. L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia declina tota responsabilitat de les lesions que poguessin originar derivades de la
pràctica esportiva.
2. Els participants en el moment de fer la reserva, manifesten estar físicament aptes per a realitzar activitat
fisicoesportiva.
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3. Sabatilles de sola de goma.
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3. Un cop acabada la sessió, els usuaris hauran d'abandonar la pista i recollir totes les seves pertinences, roba, pales,
pilotes, ampolles, pots, etc.
5.4.- DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS (TORNEJOS, COMPETICIONS, CURSOS, ETC.).
1. L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia, per si o per mitjà de les entitats amb què convingui, podrà desenvolupar activitats
esportives, com ara tornejos, competicions, etc., quedant anul·lat o modificat el sistema de reserva fins a la conclusió
d'aquestes activitats.
2. L'Ajuntament podrà organitzar cursos de pàdel, en el cas, durant l'horari en què es desenvolupin els cursos, la pista
quedarà reservada per a tal fi.
5.5.- CONSERVACIÓ DE LA PISTA.
1. Abans d'entrar a la pista els jugadors hauran d'eliminar les restes de terra o fang que poguessin portar les seves
sabatilles. Igualment, en sortir de la pista hauran de procurar no deixar abandonats estris, complements, roba, pots de
pilotes o ampolles que hagin utilitzat.
2. Si els usuaris observen alguna anomalia o desperfecte a la instal·lació, ho han de posar en coneixement de
l'Ajuntament.
TÍTOL SEGON.- PREU PÚBLIC.
ARTICLE 6.- NATURA.
El recurs l'establiment i fixació que es regula en la present Ordenança té la naturalesa de preu públic, per no concórrer
cap de les circumstàncies de l'article 20.1.B) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, tenint en compte que els
serveis prestats per les instal·lacions de les pistes de pàdel són de sol·licitud i recepció voluntària i susceptibles de ser
prestats pel sector privat.
ARTICLE 7.- OBLIGATS Al PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques que utilitzin les instal·lacions de les pistes de pàdel
municipals.
ARTICLE 8.- QUANTIA.
La quantia del preu públic serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
• Preu de la reserva: 3,00 EUR/hora/persona sense il·luminació artificial; 4,00 EUR/hora/persona amb il·luminació
artificial.
• Abonaments, majors de 18 anys, de 20 hores/persona a 15,00 EUR; i.

ARTICLE 9.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1.- L'obligació de pagament del preu públic neix des del moment en què se sol·licita la prestació del servei.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà en règim d'autoliquidació abans de l'accés a les instal·lacions.
3.- Els deutes per aquest preu públic podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
TÍTOL TERCER.- RÈGIM SANCIONADOR.
ARTICLE 10.- INFRACCIONS.
1. Tindran la consideració d'infracció l'incompliment de les normes establertes en la present ordenança, de conformitat
amb el que estableix el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tipificant-com
molt greus, greus i lleus.
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• Abonaments, menors de 18 anys, de20 hores/persona a 8,00 EUR.
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2. Són infraccions molt greus:
a) L'accés il·legal a les instal·lacions.
b) La pertorbació rellevant que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o al normal desenvolupament
de les activitats esportives.
c) L'impediment de l'ús de les instal·lacions als altres usuaris.
d) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament de servei.
e) El deteriorament greu i rellevant de les instal·lacions.
3. Són infraccions greus les que suposin danys a les instal·lacions diferents dels enumerats en l'apartat anterior.
4. Són infraccions lleus qualsevol altre incompliment de les disposicions de la present Ordenança que no es poden
classificar com a greu o molt greu.
ARTICLE 11.- SANCIONS.
1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.501,00 a 3.000,00 EUR.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 751,00 a 1.500,00 EUR.
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 30,00 a 750,00 EUR.
Juntament amb les anteriors sancions pecuniàries es pot imposar, a més, la prohibició d'utilitzar les instal·lacions per
temps de fins a tres mesos per infraccions lleus i de fins a sis mesos per a les greus. Per infraccions molt greus es podrà
imposar la prohibició d'utilitzar les instal·lacions per temps indefinit.
DISPOSICIÓ FINAL.- ENTRADA EN VIGOR.
La present ordenança, aprovada inicialment per acord plenari de data de 6 de març de 2.017, entrarà en vigor després
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, un cop transcorregut el termini que disposen els
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
SEGON.- Aprovar imposar la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, regulat amb l'ordenança fiscal núm. 15, el text de la qual es reprodueix
a continuació:

A l'empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) 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 15 a 19
d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides o cerques, en vies públiques locals que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d'ús públic local amb:
a) Materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b) Cerques, siguin definitives o provisionals, en vies públiques locals.
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va
procedir sense l'autorització corresponent.
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Article 1r.- Fonament i naturalesa.
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Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l'Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
3. 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 5è.- Beneficis fiscals.
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a l'ocupació de l'ús públic local amb els materials descrits a l'article 1 necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è.- Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
EPÍGRAF
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els industrials amb materials,
inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats "containers per a runes", a la setmana o fracció
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals, bastides i altres elements anàlegs: Per cada
element i mes o fracció
Ocupació de la via pública amb tanques o cerques provisionals. Per dia o fracció
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per setmana o fracció

EUR
50,00
50,00
50,00
50,00

Article 7è.- Acreditament.
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud
d'autorització per a procedir al gaudiment de l'aprofitament especial esmentat.
3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el
moment de l'inici d'aquest aprofitament.

El període impositiu és el temps durant el qual s'ha efectuat el gaudiment de l'aprofitament especial. A efectes de la
determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l'article 6.
Article 9è.- Règim de declaració i d'ingrés.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i el
temps de duració. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el
municipi.
2. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests
efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient es complimentarà també degudament l'imprès
d'autoliquidació. L'interessat haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació d'haver efectuat el pagament de la taxa.
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Article 8è.- Període impositiu.
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3. En els supòsits diferents de l'anterior, la taxa serà liquidada per l'Administració, que la notificarà al subjecte passiu,
per al seu pagament.
4. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes de l'article 6, es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i
seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l'import
ingressat.
6. L'ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l'abonaré que
s'expedirà pels serveis municipals competents.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança,
resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança General.
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.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 de març de
2017, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
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Cabrera d'Anoia, 25 de maig de 2017
L'alcalde president, Salustià Monteagudo Hidalgo

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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