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PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL

Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest municipi estableix
el preu públic per la utilització del camp de futbol municipal especificats en les tarifes que es contenen en
l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que es beneficiïn dels serveis
o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior.

Article 3
Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes per a cada un
dels diferents serveis o activitats següents:
A) LLOGUER DEL CAMP DE FUTBOL
TIPUS

Temps

Mig camp
Mig camp amb llum
Camp sencer
Camp sencer amb llum
Mig camp
Camp sencer
Mig camp amb llum
Camp sencer amb llum
Mig camp
Camp sencer
Campus (Nadal, Setmana Santa i Estiu)

1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
5 hores matí
5 hores matí
5 hores tarda
5 hores tarda
De 8:00 a 20:00
De 8:00 a 20:00
Per dia

Preu
35 euros
40
60
70
150
250
175
300
300
500
70

Les entitats sense ànim de lucre que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès podran gaudir d’un coeficient
reductor de fins la totalitat de la taxa. Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant Resolució, atorgar aquests
coeficients..
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Article 4
Obligació al pagament
L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb la formalització de la
corresponent autorització per a la utilització del camp de futbol municipal, i serà independent de la real
prestació del servei si la manca d’aquest és imputable al sol·licitant.
Article 5
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s’obliga al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.

Article 6
Gestió i recaptació
L'import de les quotes liquidades serà satisfet prèviament a la formalització de la autorització de la utilització
del camp de futbol, essent aquest requisit imprescindible.
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de constrenyiment, segons
procediment contingut en el vigent Reglament General de Recaptació.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència:
Aquesta ordenança que consta de 6 articles ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 9 de juny de 2009.
L’acord d’aprovació inicial ha passat a definitiu el 22 de juliol de 2009. La data de la publicació del text íntegre
en el BOPB és el 15 d’agost de 2009

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 57
de: PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 16 de maig de 2019,
aixecat a definitiu amb data 21 de maig de 2019.
Aquestes modificacions tindran efecte a partir del 26 de juliol de 2019.
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