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AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització del Pavelló
Poliesportiu
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic queda automàticament elevat a
definitiu l’acord Plenari provisional, de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera, sobre l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la utilització del Pavelló Poliesportiu de Castellar de la Ribera, el text íntegre
de la qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.
ORDENANÇA FISCAL
Reguladora del preu públic per a la utilització del Pavelló Poliesportiu
Article1. Fonament legal i objecte
De conformitat amb l’establert en els articles 2, 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament
estableix un preu públic per a la utilització de la pista poliesportiva del municipi per a la celebració d’actes
esportius que es regirà per la present ordenança fiscal, les Normes de la qual atenen a l’establert en els
articles 41 a 47 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.
Article 2. Fet meritable i obligació de pagament
Són subjectes passius i estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien del servei
d’utilització del Pavelló Poliesportiu municipal, per a la celebració de qualsevol tipus d’acte susceptible de la
seva utilització, meritant-se la quota des que s’efectua la reserva d’utilització.
La reserva de la utilització de les instal·lacions es farà per escrit mitjançant la presentació d’una instància al
Registre general de l’Ajuntament, en paper, a les oficines municipals o bé per la seu electrònica de la pàgina
web de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera. El pagament es farà en efectiu a les oficines de l’ajuntament
en el moment d’efectuar la reserva o bé per transferència bancària al número de compte indicat.
Article 3. Responsables i obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats a què es refereix l’article anterior.
Quan degut a la utilització de les instal·lacions es produeixin desperfectes en els béns de domini públic,
sens perjudici del pagament del preu públic que correspongui, serà obligat el reintegrament del cost de les
despeses ocasionades per part de la persona que ha reservat la pista, prohibint-se fins a aquest moment la
utilització de les instal·lacions per a aquesta persona i/o equip responsable.
Article 4. Tarifes
La quantia dels preus públics regulats en aquest ordenança és la fixada en les tarifes següents:
IMPORT

Lloguer de pista poliesportiva........................................................................................................................................................................................6 euros/hora
Lloguer pista poliesportiva més vestidors....................................................................................................................................................................12 euros/hora
Lloguer de pista poliesportiva més vestidors, durant 24 hores..........................................................................................................................................250 euros
Tarifa mensual de lloguer de la pista poliesportiva, 4 hores al mes....................................................................................................................................40 euros
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Tarifa mensual de lloguer de la pista poliesportiva, 8 hores al mes....................................................................................................................................80 euros
Lloguer de la pista poliesportiva més vestidors una hora a la setmana durant el període comprès entre els mesos de setembre a juny.......................300 euros
Lloguer de la pista poliesportiva més vestidors dues hores a la setmana durant el període comprès entre els mesos de setembre a juny....................550 euros
Lloguer de la pista poliesportiva més vestidors tres hores a la setmana durant el període comprès entre els mesos de setembre a juny......................825 euros
Article 5. Procediment de constrenyiment
Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment de
conformitat amb la normativa de recaptació aplicable.
Article 6. Normes de gestió
L’Ajuntament es reserva el dret d’anular la reserva efectuada en cas que fos necessària la utilització de la
pista per a actes d’interès general. En aquest supòsit es retornarà la totalitat de l’import abonat en el
moment de la reserva.
Disposició final única
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la província de Lleida, i
es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2018. Pel que fa a la vigència, restarà en vigor fins que
no sigui expressament modificada o derogada.
Contra el present acord, conforme a l’article 19 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, es podrà interposar pels interessats
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Lleida, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Castellar de la Ribera, 20 de desembre de 2017
L’alcaldessa, M. Claustre Sunyer Cantons
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