1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15
a 27 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
la taxa per utilització i serveis del Fòrum de Llívia i instal·lacions esportives
complementàries, que es regirà per la normativa vigent en cada moment i per
aquesta Ordenança fiscal, a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions i serveis
del Fòrum de Llívia i instal·lacions esportives que li són annexes i/o
complementàries següents:
a) Pista poliesportiva
b) Piscina
c) Camp de futbol
d) Sala del Teatre
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
Entitats a les que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que sol·licitin la utilització de les instal·lacions o
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“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LES TAXES DEL
FÒRUM DE LLÍVIA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES

ANUNCIS I EDICTES

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic,
va quedar automàticament elevat a definitiu amb efectes des del dia 27 de maig
de 2022, l'acord plenari inicial de modificació de l'Ordenança fiscal número 12
Reguladora de les Taxes del Forum de Llívia i instal·lacions esportives
complementàries, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general
coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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1. Seran responsables solidaris de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques esmentades a l’article 42 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

1. S’estableix les següents quotes:
PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS I SALES PER ACTIVITATS
ESPORTIVES
Lloguer pista 1 hora
Lloguer pista mig dia
Lloguer pista 1 dia
Lloguer pista 2 dies
Lloguer pista 3 dies
Lloguer pista 1 setmana

60,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
750,00 €

Sala teatre
- Lloguer per 1 hora
- Lloguer per mig dia
- Lloguer per dia sencer

30,00 €/hora
80,00 €
160,00 €

Tots els preus anteriors són sense vestuari. L’import del vestuari és 100€ la
unitat.
Estaran exempts del pagament de la taxa per utilització del pavelló esportiu i
sales les entitats esportives i educatives locals per activitats no lucratives.
Les competicions esportives de lligues regulars d’escolars tindran accés gratuït
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Article 5. Quota Tributària

ANUNCIS I EDICTES

2. Respondran subsidiàriament 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 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Article 4. Responsables
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Els preus per a grups d’estades esportives serà 1hora/1€ per persona
Els establiments turístics interessats en obtenir el pack de 25 entrades hauran
de sol·licitar-lo prèviament a les oficines municipals.
Camp de Futbol / Camp de rugby

Lloguer camp mig dia (matí o tarda)
Estades esportives 1 dia (matí i tarda)
Estades esportives 2 dies (matí i tarda)
Estades esportives 3 dies (matí i tarda)
Estades esportives 1 setmana

Sense vestidor
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
750,00 €

Amb vestidor
350,00 €
450,00 €
600,00 €
850,00 €
1.300,00 €

Utilització d'instal·lacions del fòrum per a activitats no esportives
Pista poliesportiva 1 dia (matí i tarda)
Diferents sales del fòrum 1 dia (matí i tarda)
Camp de futbol 1 dia (matí i tarda)
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1.200,00 €
200,00 €
500,00 €
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Els abonaments i el pac de 25 entrades tindran una durada i vigència de l’any
natural en el que s’expedeixin.
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Gratuïta
4,00 €
2,00 €
3,00 €
30,00 €
15,00 €
20,00 €
100,00 €
60,00 €
70,00 €
62,50 €

ANUNCIS I EDICTES

Entrada menors de 6 anys
Entrada diària normal adults
Entrada diària menors (de 6 a 15 anys)
Entrada diària jubilat o major de 65 anys
Abonament 10 dies adult
Abonament 10 dies menor (de 6 a 15 anys)
Abonament 10 dies jubilat o major de 65 anys
Abonament temporada adult
Abonament temporada menor (de 6 a 15 anys)
Abonament temporada jubilat o major de 65 anys
Pack de 25 entrades per a establiments turístics
Nota:
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1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des de el moment en què es
sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta
ordenança.

1. El període impositiu correspondrà en cada cas amb el del servei o l’activitat a
desenvolupar segons el quadre de quotes anterior.
2. En cap cas es contemplaran fraccionaments dels períodes impositius a
efectes de fraccionar també les taxes que correspongui.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. L’ingrés de les quotes o abonaments anuals, semestrals o mensuals es
realitzarà per règim d’autoliquidació per mesos anticipats.
2. La resta de serveis, per la seva pròpia naturalesa, es podran gestionar pel
sistema de tiquet o entrades prèvies que es sol·liciten en la taquilla
corresponent, o en règim d’autoliquidació en el moment de presentar la
sol·licitud.
Article 9è. Infraccions i sancions
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta
Ordenança o normativa reguladora de l’exacció, d’acord amb el que es preveu
a l’article 11 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, s’aplicarà el règim
d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions
que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
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Article 7. Període impositiu

ANUNCIS I EDICTES

2. En el supòsit que es reservi la pista o el camp de futbol, s’haurà d’ingressar
en el moment de la reserva el cost íntegre de la taxa.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Article 6. Meritació
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La utilització de les instal·lacions i serveis del Fòrum de Llívia i
instal·lacions esportives que li són annexes i/o complementàries, anirà
sempre acompanyat d’una fiança de 2.000€.
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s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i romandrà en vigor fins
la seva modificació o derogació expresses.”.
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Document signat per ELIES NOVA INGLÈS - (FIRMA)
en data 30/05/2022

Signat per:
Diputació de Girona
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ANUNCIS I EDICTES

L’Alcalde,
Elies Nova i Inglés
Document signat electrònicament
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