Expedient 2017/1327

(GENERAL 2017/1327 1100)

Expedient ordenances fiscals per al 2018

ORDENANÇA N. 21
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TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN
DEPENDÈNCIES O EN CENTRES ESPORTIUS I RECREATIUS MUNICIPALS,
PUBLICITAT EN CENTRES ESPORTIUS, L’ÚS DE MAQUINÀRIA I MATERIAL
MUNICIPAL O PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS AMB CARÀCTER PRIVAT.
De conformitat amb allò que estableix l’art. 57, en relació al 20 ambdós de la
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Altafulla estableix la
taxa per prestació de serveis o realització d’activitats en dependències o en
centres esportius i recreatius, l’ús de maquinària i material municipal o prestació
de serveis municipals amb caràcter privat, que es detallen a la present
ordenança.
El fonament d’aquesta taxa radica en algun dels supòsits contemplat en el punt
anterior i recollit a l’art. 4 de la present ordenança.
Article 2n.
Estant obligats al pagament de la taxa, regulada a la present ordenança, els
usuaris o beneficiaris d’algun dels supòsits contemplats a la present ordenança.
Article 3r.
El pagament es realitzarà al moment de la sol·licitud de prestació del servei, d’ús
de les instal·lacions o d’ús del material. En tot cas, caldrà fer el pagament abans
de l’inici de qualsevol dels supòsits contemplats a la present ordenança.
Article 4r.
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TARIFES
A) Piscina Municipal:
1.- Autorització d’entrada al recinte i utilització piscina.
2.- Lloguer de para-sols i gandules al solàrium de la piscina.
3.- Menors de 14 anys, majors de 65 anys, jubilats i discapacitats:
Abonament temporada
Abonament mes
Entrada diària

25,00€
15,00€
1,50€
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4.- Majors de 14 anys:
Abonament temporada
Abonament mes
Entrada diària

40,00€
20,00€
2,50€

5.- Grups (nen/diari): 0,50€ (10 o més nens)
6.- Bo familiar: 50% de les següents tarifes (mensual)
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Menors 14 anys
Majors de 14 anys

15,00€
20,00€

Els menors de 3 anys quedaran exempts de pagament. Així mateix estaran
exempts de pagament de les tarifes d’aquest apartat el personal de protecció
civil que estiguin en actiu els quals caldrà que ho acreditin degudament.
S’entendrà per temporada aquell període de temps durant el qual està oberta la
piscina durant l’estiu.
B) Estadi Municipal:
Subjecte

Entitats sense ànim de lucre
Particulars i altres no inclosos
abans
Altres usos

Futbol
11 (A)

Futbol
7 (B)

3,00€
50,00€

1,50€
30,00€

Preu Hora
Amb
Ús de
il·luminació (1)
vestidors

15,00€

Per Cap de
setmana

(1)

(1)

15,00€

15,00€

Estudi per part de l’Ajuntament en cada cas

(1) Imports acumulatius a l’import contemplat a la columna A o a la columna B.
Els imports contemplats en el quadre anterior podran fraccionar-se per mitges
hores com a màxim a partir de la primera hora d’ús.
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Es donarà prioritat d’ús a les entitats de caràcter esportiu d’acord amb la
naturalesa de l’espai que es vol utilitzar i, sobretot, a aquelles que pel seu
caràcter competitiu l’usen habitualment.
Utilització de la pista del CEIP La Portalada o del CEIP El Roquissar:
Sol·licitant
Entitats
(exclosa AMPA)
Particulars

Horari
Import
De 19,00h a 20,30h (1,30h)
5,00€
De 20,30 a 22,00h (1,30h)
10,00€
2
hores
(excepte
horari 30,00€
següent)
De 20,00h a 22,00h (2h)
50,00€
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C) Casa Municipal “La Violeta”:
Per l’ús del Casal Municipal “La Violeta”, Sala d’Actes, Grups de Teatre, Concerts,
etc. d’iniciativa privada: 420€
D) Biblioteca Municipal:
Per l’ús de la Biblioteca “Martí Magriña”, o altre recinte anàleg de titularitat
municipal, per demostracions comercials, promocions d’articles diversos, i altres
activitats d’interès privat: 105€
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E) Maquinària, Material i Personal Municipal:
Amb caràcter extraordinari, prèvia petició de l’interessat, es podran realitzar
serveis en personal i maquinària municipal:
Maquinària:
1.
2.
3.
4.

Tractor Municipal:
Remolc Municipal:
Bobcat Municipal:
Vehicles:

44,57€
15,96€
36,07€
19,22€

Operaris
1.
2.
3.

Oficial primera:
Oficial segona:
Ajudant:

25,00€/hora
22,00€/hora
20,00€/hora

Policia
1.
2.
3.

Sotsinspector:
Caporal o Cap de Torn:
Agent:

25,00€/hora
22,00€/hora
20,00€/hora
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L’hora tindrà variació en funció de l’horari en que s’hagin de realitzar els treballs
d’acord amb el conveni vigent:
Laborable diürn:
Laborable nocturn:
Festiu diürn:
Festiu nocturn:

Hora + 75%
Hora + 100%
Hora + 100%
Hora + 125%

Materials:
Empostissat: 94,50€/dia
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Fontaneria i construcció: Segons preus de factura i ports.
Despeses d’Instal·lació:
-

Per cada escomesa a habitatge o local: Segons retribució operaris i
preus materials.
Serà abonat pel sol·licitant el cost total de la portella d’aigua segons el
preu de mercat de la casa subministradora, mes els ports.

F) Per l’abocament de deixalles d’obra als contenidors municipals: 52,50€ per
llicència.
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G) Per les plaques de numeració de policia dels immobles:
Placa

7,35€/placa

H) Ús de la Sala de Plens per actes d’iniciativa de privada:

210€

I) Ús de la pista poliesportiva:
Subjecte
Entitats sense ànim de lucre
Usuari (no inclòs en els anteriors)
Cursos - jubilats i majors de 65 anys
Cursos – no inclosos en els anteriors

Preu Hora
Pista sencera
Mitja pista
3,00€
1,50€
50,00€
10,00€
50,00€

Es donarà prioritat d’ús a les entitats de caràcter esportiu d’acord amb la
naturalesa de l’espai que es vol utilitzar i, sobretot, a aquelles que pel seu
caràcter competitiu l’usen habitualment.
J) Gimnàs
Subjecte
Entitats Consell Esportiu - (Dimarts, dimecres i divendres
de 20,00h a 22:00h)
Usuari (no inclòs en l’anterior) – Horari matí: 9 a 13,00h

Preu
1,00€ / persona

Preu matí

20,00€ / mes

15,00€ /
mes

Usuari (no inclòs en l’anterior i per ús esporàdic)
Usuari per campanyes puntuals de promoció esportiva (1)

3,00€ / dia
1,00€ / persona

(*) També serà d’aplicació per aquelles Entitats amb les que s’hagi signat un
conveni de col·laboració i reciprocitat amb l’Ajuntament per a l’ús de les
respectives instal·lacions esportives.
(1) Són campanyes puntuals de promoció esportiva aquelles que s’organitzin o
impulsin des de l’Ajuntament amb la finalitat de promocionar l’esport dins el
terme municipal. La Corporació determinarà la durada de cada Campanya en
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funció de l’interès que aquestes puguin tenir. En cap cas podran tenir una durada
superior a 30 dies.
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Qualsevol actuació que s’hagi de prendre per a una millor gestió del poliesportiu
es realitzarà per part de l’òrgan competent sense que en cap cas pugui modificar
els preceptes de l’ordenança.
Condicions:
- La pista poliesportiva i el gimnàs només podran utilitzar-se per a
realitzar activitats esportives per a les quals han estat creades.
Qualsevol altre ús no adequat per a la pista serà denegat, per la qual
cosa qui estigui interessat haurà de justificar quin ús vol donar.
- A la pista poliesportiva caldrà que hi hagi un nombre mínim d’usuaris
que en cap cas serà inferior a 10.
- Caldrà dur roba i calçat adequat.
- Les tarifes inclouen l’ús dels vestuaris.
- Les Entitats esportives que usin esporàdicament el pavelló caldrà que
adjuntin per cada dia sol·licitat el llistat de les persones que en formen
part i que aquell dia l’usaran pel temps establert.
- Estaran exempts de pagament de les tarifes d’aquest apartat el
personal de protecció civil que estiguin en actiu els quals caldrà que ho
acreditin degudament.
Es donarà prioritat d’ús a les entitats de caràcter esportiu d’acord amb la
naturalesa de l’espai que es vol utilitzar i, sobretot, a aquelles que pel seu
caràcter competitiu l’usen habitualment.
K) Ús de la Sala de plens per a casaments:
Empadronats:
55,00€
No empadronats: 110,00€
Es consideraran empadronats aquells que acreditin un any natural com a mínim
d’empadronament. Per gaudir de l’import d’empadronat només caldrà que un
dels dos contraents compleixi el requisit d’empadronament.
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L) Aula audiovisual:
Lloc

Concepte
Lloguer de l’aula sense ús de l’equipament

Aula
1
(formació)
Lloguer de l’aula amb ús de l’equipament
Aula
(plató)

2

Lloguer de l’aula sense ús de l’equipament

Temps
1 hora
2 hores
5 hores
1 hora
2 hores
5 hores
1 hora

Import
20,00€
36,00€
80,00€
40,00€
72,00€
160,00€
20,00€
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Lloguer de l’aula amb ús de l’equipament

Lloguer de l’aula sense ús de l’equipament
Aula 1 +
2
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Lloguer de l’aula amb ús de l’equipament
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hores
hores
hora
hores
hores
hora
hores
hores
hora
hores
hores

36,00€
80,00€
48,00€
86,40€
192,00€
32,00€
57,60€
128,00€
70,40€
126,72€
281,60€

Es pot obtenir un paquet global d’hores amb un 10% i un 15% de descompte
addicional sobre lloguers de les instal·lacions i instal·lacions i equips en les
franges següents:
Pack i Càlcul:
10 hores:
20 hores:

2 x quota 5 hores (*) = Taxa -10%
4 x quota 5 hores (*)= Taxa -15%

(*) La quota que correspongui de 5 hores en funció del lloguer d’acord amb el
quadre de tarifes.
M) Fiances. Es podrà demanar una fiança quan es deixi material de titularitat
municipal. Aquest import variarà en funció del tipus d’activitat que es vulgui fer,
del valor del material que es pugui deixar així com del lloc on es celebri l’activitat
per la qual es deixa el material. La fiança serà retornada quan s’hagi comprovat,
prèviament, que el material que s’ha deixat es troba en les mateixes condicions
que estava abans de ser cedit
N) Lloguer aula escola adults
Temps
1a hora
A partir de la 2a hora
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2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5

Import
34,00€
25,00€/hora

O) Ús Pallissa Hort de Pau (c/ Vinyet)
Subjecte
Particular
ATECA (dilluns de 10:00 a 13:00h)

Preu/hora
9,00€
0,00€

P) Publicitat Pavelló
Concepte

Import
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Taxa per un any
Taxa per dos anys
Taxa per tres anys

150,00€
250,00€
300,00€
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Gestió i import de la taxa:
1r.- Qui estigui interessat en tenir publicitat al Pavelló haurà de fer-se càrrec del
cost del cartell i fer-lo ajustant-se a les mides establertes per l’Ajuntament i
haurà d’optar per una de les tres opcions de taxa, la d’1, 2 o 3 anys.
Quedaran exempts del pagament de la taxa les entitats esportives que tinguin en
el poliesportiu el seu lloc d’entrenament i de competició habitual i que disposin
d’equips de promoció. L’ús puntual o esporàdic del poliesportiu no comportarà
l’exempció de la taxa.
2n.- Els cartells es col·locaran al mes d’agost i la vigència de la taxa començarà a
comptar des de l’agost fins el juliol de l’any següent.
3r.- En el cas que alguna entitat esportiva, empresa, persona jurídica o qualsevol
altre beneficiari de la publicitat deixi d’estar en actiu es procedirà, en el termini
màxim d’un mes, a retirar la publicitat d’aquesta entitat.
4t.- El no pagament dels imports que consten a la taula comportarà la retirada
de la publicitat i l’exigibilitat en via de constrenyiment.
Article 5è.
Les competicions de caràcter municipal, comarcal o regional, així com les
activitats cultural d’iniciativa pública, estan exemptes del pagament dels preus
públics determinats a les tarifes anteriors.
Article 6è.
L’Ajuntament determinarà els mitjans de control adients per tal de garantir
l’efectivitat de l’aplicació de la present ordenança mitjançant entrades o
abonaments, i per mitjà de les llicències d’ús de recintes de titularitat municipal,
en els que constaran les circumstàncies identificatives dels beneficiaris.
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Article 7è.
No es concediran altres exempcions que les establertes a l’article 4r de la present
ordenança, i les establertes a l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 8è.
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1992 i, mantindrà la
vigència en tant l’Ajuntament no acordi la seva modificació o la seva derogació;
modificada pel Ple en dates 6 de novembre de 1997, 29 de setembre de 2000,
18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 19 d’octubre
de 2005, 20 d’octubre de 2006, 23 d’octubre de 2007, 20 d’octubre, 28 de
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novembre de 2008, 29 de maig de 2009, 21 d’octubre de 2010, 22 d’octubre de
2011, 23 d’octubre de 2012, 16 d’octubre de 2013, 15 d’octubre de 2014, 19
d’octubre de 2015, 27 d’octubre de 2017 i 26 de febrer de 2018.
EL SECRETARI acctal.
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L’ALCALDE
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