ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER LA UTILITZACIO DE LA PISTA POLIESPORTIVA.
==================================================

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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 la utilització per la pista poliesportiva

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització amb il·luminació de la pista
poliesportiva

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin la utilització per la pista poliesportiva

Article 4. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa es de 9 euros per hora o fracció en concepte de drets
d’utilització de la pista poliesportiva.

Article 5. Acreditament i període impositiu
La Taxa s’acredita quan s’obté l’autorització de la utilització de la pista poliesportiva.

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
El pagament es farà a través de caixer automàtic a l’accedir a les instal·lacions.
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Article 7. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.

Disposició final
La present Ordenança fiscals, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió portada a terme el dia 5 de novembre de 1.998 i que ha quedat definitivament
aprovada en la mateixa data., regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 20 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005
Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de novembre de 2005, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 13 de novembre de 2006, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Aquesta Ordenança modificada parcialment pel ple de l'Ajuntament en la sessió
celebrada el 24 d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Les Cabanyes, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
l'Alcalde
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El secretari,
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