Ordenança Fiscal núm. 3.19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE GOLF MUNICIPAL DE MATADEPERA
Article 1. Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que
disposen els articles 15 al 27 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix la taxa pe
la utilització de sales d’equipaments municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4 de l’esmentat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis relatius a l’ús de les instal·lacions
esportives del camp de golf municipal de Matadepera .
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les
entitats que es refereix l’ article 35 de la Llei General tributària que sol·licitin els serveis
relatius a l’ús de les instal·lacions esportives del camp de golf municipal de Matadepera.
Article 4. Responsables
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
ABONAMENTS

Tarifa mensual

Tarifa semestral

Abonament Individual (Tots dies)

92,92 €

473,69 €

Abonament Junior (< 18 anys)

58,07 €

296,18 €

Abonament entre setmana

69,69 €

355,52 €

45 €

-

Abonament Familiar*

185,84 €

947,88 €

Abonament Família nombrosa i/o monoparental

139,38 €

710,83 €

Abonament Col·lectius** (Tarifa per persona)

81,30 €

414,60 €

Abonament moderat (4 sortides incloses) *dos màxim en c/s

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera,
tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48
https://www.seu-e.cat/web/matadepera

GREEN FEES (SORTIDES)
Green Fee Feiners
Green Fee Caps de Setmana i Festius
Green Fee Feiners Sèniors
Green Fee camp de pràctiques

Tarifa diària ordinària Tarifa diària col·lectius **
20 €
15 €
25 €
20 €
15 €
12 €
3€
3€

Green Fee junior feiner

15 €

Green Fee junior festiu

20 €

Green Fee professor adult feiner

8€

Green Fee professor adult festiu

17 €

Green Fee professor junior feiner

5€

Green Fee professor junior festiu

10 €

GREEN FEES (SORTIDES)
Green Fee Feiners/Caps de Setmana i Festius

LLOGUERS

Tarifa “200” ***
7€

Tarifa diària

Carro manual

2€

Carros elèctric

5€

Moto

10 €

Joc pals

12 €

Tovallola

1€

Lloguer cubell boles camp de pràctiques

1€

Lloguer sales

20,5 € /hora
Tarifa mensual

Guixetes bossa pals

3€

Espais per carros

5€

Espai per motos

6€

TORNEIGS 9 FORATS
Abonats
No abonats
Menors 18 anys

Tarifa per persona
12 €
20 €
7€

TORNEIGS 18 FORATS
Abonats
No abonats
Menors 18 anys

Tarifa per persona
17 €
25 €
12 €

CLASSES ADULTS
Individual
Grups (2 a 4 persones)

Tarifa per hora
35 €
45 €
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Col·lectius (4 a 6 persones)

55 €

CLASSES INFANTIL
Individual
Grups (2 a 4 persones)
Col·lectius (4 a 6 persones)

Tarifa per hora
25 €
35 €
45 €

ESCOLA DE GOLF
Curs trimestral Infantil (12 hores entre
setmana) *Mínim 5 alumnes
Curs trimestral Infantil (18 hores caps
de setmana) *Mínim 5 alumnes
Curs trimestral adults (10 hores entre
setmana) *Mínim 2 alumnes

CURS HANDICAP

Tarifa per trimestre

Tarifa curs (3 trim.)

96 €

244,80 €

144 €

367,20 €

175€

1 pax

250 €

1 pax
*Aquests
preus
nomes
s'apliquen si es formalitza 2pax
l'abonament de un mes al
CGMM.
Queda
exclòs
3pax
l'abonament d'ús moderat.

199 €

*CURS HANDICAP

TALLER DE GOLF PER A ESCOLES
De 10 a 20 participants
De 21 a 30 participants
Més de 31 participants

150 €
100 €

Tarifa per
activitat
8€/pax
7€/pax
6€/pax

TALLER DE GOLF PER A GRUPS

Tarifa
hora

De 10 a 20 participants

8€/pax

De 21 a 30 participants

7€/pax

Més de 31participants

6€/pax

TARIFES PER CAMPIONATS
Campionats externs (particulars i
entitats privades)
Campionats solidaris (entitats amb
finalitats benèfiques)
Campionats externs ( entitats
associades al sistema esportiu local)

per

Tarifa per jugador/a
15€
8€
12€
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Tarifa F.N. i/o
Monoparental
72 € (1 trimestre) /
183,60 € (3 trimestres)
108 € (1 trimestre) /
275,40 € (3 trimestres)

LLOGUER DEL CAMP PER
ESDEVENIMENTS
Tarifa feiner
Tarifa caps setmana i festius

Tarifa per hora
150 €
200 €

MATERIAL
Caixa de boles senzilles amb escut (La caixa de 3 unitats)

4€

Caixa de boles mitjanes amb escut (La caixa de 3 unitats)

8€

Tees 70mm (bossa de 25 unitats)

2,5 €

Guant pell (amb escut i marcador)

12,5 €

Polo corporatiu

15 €

Gorra/Visera corporativa

5€

Tovallola corporativa

7€

*Unitat constituïda per un mínim de 2 membres, per 1 adult com a mínim i 2 com a màxim (pare,
mare. avi, àvia, tutor o tutora) i pels germans menors de 18 anys.
**Es consideraran com a col·lectius aquelles entitats, clubs, associacions o qualsevol grup de
persones que acreditin un vincle comú i superin el número de 10 persones en el moment d’accedir a
la instal·lació. Així mateix s’aplicarà aquesta tarifa a qualsevol usuari que aboni la quota corresponent
a més de 10 green fees de forma anticipada.
***S’aplicarà aquesta tarifa a aquells subjectes passius que autoliquidin una quantitat de 200 Green
Fees de forma anticipada. La validesa serà de 12 mesos des de la data de la autoliquidació.

Article 6. Beneficis fiscals
1. En aplicació de l’article 58.6 del Conveni/Acord de les condicions laborals del personal de
l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament es reserva el dret de cedir gratuïtament les
instal·lacions al personal al seu servei i als càrrecs electes.
2. Els menors de 16 anys estaran exemptes de pagament de la tarifa en la modalitat
d’Abonament Junior.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’inicia la prestació del servei, moment que, a aquests efectes
s’entenc que coincideix quan el subjecte passiu formalitzi la seva inscripció com abonat de les
instal·lacions del Camp de Golf municipal de Matadepera o quan sol·liciti qualsevol altre servei
inclòs en l’article cinquè d’aquesta ordenança.
Article 8. Període impositiu
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El període impositiu és el temps durant el qual es reben els serveis relatius a l’ús de les
instal·lacions esportives del camp de golf municipal de Matadepera, que en el cas dels
abonats a les instal·lacions del Camp de Golf coincidirà amb els mesos naturals
Article 9. Baixes
Els obligats al pagament en concepte d’abonament al camp de golf municipal de
Matadepera en les diferents modalitats podran formalitzar la baixa del servei o activitat
mitjançant la preceptiva comunicació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Matadepera en el termini de 15 dies hàbils anteriors a l’inici del període impositiu
corresponent
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés
1.Els subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció com abonats de les instal·lacions
esportives del camp de golf municipal de Matadepera en les dependències municipals
corresponents, moment en el qual hauran d’abonar la mensualitat en curs.
2. L’Ajuntament aprovarà mensualment una liquidació tributària de les quotes dels abonats, el
cobrament de les quals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a mes vençut.
3. . En el cas de les quotes anomenades “green fees” els usuaris s’adreçaran a les
dependències municipals corresponents per adquirir la targeta que permetrà l’accés a les
instal·lacions acreditant prèviament l’abonament de l’import de la taxa.
4. L’ingrés de l’import de la taxa en efectiu en les dependències camp de golf municipal es
podrà realitzar sempre que no es pugui realitzar mitjançant l’entitat financera designada al
efecte.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera, 15
d’octubre de 2018, i publicada definitivament la modificació al Butlletí Oficial de la Província
de 21 de desembre de 2018, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2019 i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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