AJUNTAMENT DE
SANTA EUGÈNIA DE BERGA

“PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
número 20.- Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la utilització
de les instal·lacions esportives, així com el seu text refós, el contingut del qual
s’incorpora al present acord.
SEGON.- L’acord definitiu de modificació de l’Ordenança fiscal així com el text
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”
El text refós aprovat es reprodueix a continuació:
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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:

Data 27-12-2018

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 29 d’octubre de 2018 aprovà
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 20.- Reguladora
de la Taxa per la prestació de serveis en la utilització de les instal·lacions
esportives.

A

ANUNCI

TEXT REFÓS
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als 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 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
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Article 2. Fet imposable
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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.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a questa taxa.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà segons els serveis oferts per la utilització de
la instal·lació, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
7.1.- Utilització del pavelló d’esports (inclosa pista):
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7.1.1) Els centres escolars de Santa Eugènia de Berga sempre que l’activitat
per la qual es demana la utilització formi part de l’activitat del centre
educatiu.......................................................................................................0,00 €
7.1.2) Les entitats i associacions sense afany de lucre del municipi de Santa
Eugènia de Berga per a la pràctica de l’esport i per la realització d’activitats
d’interès general i/o local, sempre i quan siguin gratuïtes o bé en el cas de
cobrar un preu aquest és per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat.
També les utilitzacions que es sol·licitin amb motiu de projectes benèfics o de
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1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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Article 4. Responsables

Data 27-12-2018

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin la utilització de les instal·lacions esportives
propietat de l’Ajuntament.
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Article 3. Subjectes passius
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius a la
utilització de les instal·lacions esportives municipals.
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La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan es sol·liciti la utilització
sempre i quan es comprovi la seva disponibilitat per part dels serveis
municipals.
Article 9. Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació.
Article 10. Infraccions i sancions
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 disposa la normativa
vigent.
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
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La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 19 de desembre de 2018, regirà des del dia següent al de la

Pàg. 3-4

Article 8. Acreditament
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7.2.1) Preu/hora per utilització pista .............................................................. 12,00 €
7.2.2) Preu/Torneigs per persona ................................................................. 10,00 €

Data 27-12-2018

7.2.- Utilització pistes de pàdel:
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cooperació i solidaritat. En tots el casos prèvia autorització
municipal......................................................................................................0,00 €
7.1.3) Altres:
Per hora: ....................................................................................................... 40 €
Per dia ....................................................................................................... 240 €”
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Santa Eugènia de Berga, 19 de desembre de 2018
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 27-12-2018
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L’alcaldessa
Anna Franquesa Roca
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Contra l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal, 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 la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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publicació en el Butlletí Oficial de la província i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.”
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