TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL

2021

ORDENANÇA 29

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LES
INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu
Municipal que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que resulti
de la utilització de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu municipal.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
autoritzacions, llicències o concessions per a utilitzar les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu
Municipal.
Article 4
Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques referides als articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
4. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la concessió per a
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran
exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
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5. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a
que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’ Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què
es refereix aquest apartat.
Article 5
Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin autorització per a utilitzar les instal·lacions del Pavelló poliesportiu. Les
escoles del municipi de Teià no estan obligades al pagament de la taxa, en els següents casos:
- Les escoles quan la utilització es produeixi dins l’horari escolar i en haver-se convingut amb
l’Ajuntament.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a determinació del deute.
Article 6
Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

1. ACTIVITATS ESPORTIVES
1.1

Pista exterior:

Una hora
2 abonaments d’una hora
10 abonaments d’una hora
20 abonaments d’una hora

USUARIS
AMB
USUARIS
SENSE
CONVENI
CONVENI
AMB
SENSE
AMB
SENSE
VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR
26,50 €
23,50 €
35,50 €
31,50 €
48,00 €
39,00 €
64,50 €
56,00 €
211,00 €
175.50 €
282,50 €
248,00 €
398,00 €
331,50 €
528,50 €
463,00 €
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Pista interior:

Una hora
2 abonaments d’una hora
10 abonaments d’una hora
20 abonaments d’una hora

USUARIS
SENSE
USUARIS
AMB
CONVENI
CONVENI
AMB
SENSE
AMB
SENSE
VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR
39,00 €
31,50 €
48,00 €
39,00 €
70,50 €
56,00 €
88,00 €
70,50 €
316,50 €
248,00 €
398,00 €
316,50 €
592,50 €
463,00 €
724,00 €
592,50 €

Els lloguers parcials de pista, tindran un increment del 20%.
Lloguer del marcador
Megafonia interior
Lloguer de pilotes
Lloguer requadre paret del pavelló per publicitat, a l’any

1.3

Lloguer Sala Serveis a la Salut:

Una
hora
5 abonaments d’una hora
10 abonaments d’una hora
20 abonaments d’una hora

1.4

10,00 €
43,00 €
80,50 €
132,50 €

Lloguer sala Activitats Dirigides

Una
hora
5 abonaments d’una hora
10 abonaments d’una hora
20 abonaments d’una hora
1.5

9,00 €
23,50 €
3,00 €
230,50 €

18,00 €
78,50 €
143,00 €
268,00 €

Cursos:
Matrícules i quotes:

Matrícula,
Matrícula menors de 18 anys,
Quota mútua, obligatòria en tots els nens/es,
Quota manteniment,
1
h./setmana d’activitat,
1.5 h./setmana d’activitat,
2
h./setmana d’activitat,
Quota abonament mensual,
Quota abonament mensual caps de setmana

al donar-se d’alta
a l’any
al mes
al mes
al mes
al mes
al mes
al mes
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Gaudiran d’un coeficient reductor del 0.5 de la quota de l’abonament mensual corresponent al
mes de setembre, les persones que acreditin una permanència de quatre mesos consecutius i
aportin justificació del pagament del carnet de temporada de la piscina municipal.

Activitats dirigides infantils:
1

h./setmana d’activitat,

al mes

1,5 h./setmana d’activitat,

al mes

18,00 €
19,00 €

2

h./setmana d’activitat,

al mes

21,00 €

3

h./setmana d’activitat,

al mes

25,00 €

4,5 h./setmana d’activitat,

al mes

28,00 €

Servei Entrenador Personal:
1

h./setmana d’activitat,

2

h./setmana d’activitat,

30,60 €
60,18 €

5

h./setmana d’activitat,

147,90 €

10

h./setmana d’activitat,

285,60 €

Entrada puntual d’1 dia activitat o Sala fitness

6,00 €

Altres serveis:
1 sessió fisioteràpia bàsica, 45 minuts

35 €
50 €

1 sessió fisioteràpia plus, 55/50-60 minuts
Bono 5 sessions, 50 minuts

170 €

Bono 10 sessions, 50 minuts

320 €

Sessió massatge esportiu general, 60 minuts

50 €

Massatge esportiu localitzat, 30 minuts

30 €

Quiromassatge, 30 minuts

30 €

Quiromassatge, 60 minuts

50 €

Reflexologia podal, 30 minuts

30 €

Massatge limfàtic, 60 minuts

50 €

Embenat neuromuscular

A partir de 5 €
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Coeficients reductors:
Familiars en relació de parentiu de primer grau:
(presentant el llibre de família)

2n membre

0,90

3r membre

0,85

4t membre

0,75

Gent gran i persones amb discapacitat, acreditat mitjançant carnet

0,50

Carnet Jove (ASAC)

0,70

Matricula en persones empadronades a Teià

0,75

Aturats, acreditant justificant trimestralment de la Seguretat Social

0,75

Per poder beneficiar-se del coeficient reductor previst per les persones en situació d’atur, que
puguin acreditar un mínim de 6 mesos consecutius en aquesta situació, s’haurà de presentar
trimestralment l´informe de la Seguretat Social.

El Poliesportiu es reserva el dret de modificar les activitats i horaris en funció del nombre
d’inscrits.

2.

ACTIVITATS CULTURALS:

Musicals, lúdiques, de lleure o esportives, no habituals, una hora

171,00 €

Aquests imports únicament inclouen el lloguer de les instal·lacions, no inclouen els
serveis de la brigada d’obres pel condicionament de les instal·lacions a les necessitats
de l’acte a realitzar, dels quals se n’abonarà apart el seu cost.

3.

VENDA DE MATERIAL:
Venda de samarreta poliesportiu,

per unitat

8,00 €

Article 7
Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial resultant de la
utilització de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de l’autorització o concessió, si la mateixa fou sol·licitada.
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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 la utilització de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu
Municipal.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8
Període impositiu
1. Quan la utilització de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu hagi de durar menys d’un any,
el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la concessió o autorització.
2. Quan la duració temporal de la concessió s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en
què es prorratejarà per semestres.
3. Quan no s’autoritza la utilització per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la
devolució de l’import satisfet.

Article 9
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa i s’expedirà un abonaré a l’interessat a l’objecte que pugui satisfer la
quota en aquell moment.
3. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen a llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa
s’efectuarà en el període que determini l’Ajuntament. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant això, la recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Article 10
Notificacions de les taxes
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre
de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.

218

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL

2020

ORDENANÇA 29

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària de data 22 de juny del 2001,
regirà a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà vigent fins
a la seva modificació o derogació expressa.

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 29
de: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LES
INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 26 de juny de 2018
aixecat a definitiu amb data:
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de 17 de setembre de 2018
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