ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 15
Aplicació Pressupostària 310.09

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCINES MUNICIPALS
FONAMENT LEGAL
Article 1.
D’acord amb el que preveuen els articles 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per prestació
de serveis en instal·lacions esportives i piscines municipals.

FET IMPOSABLE
Article 2.
El fet imposable de la taxa ve determinat per la prestació de serveis en instal·lacions esportives i
piscines municipals o per la seva utilització.

SUBJECTE PASSIU
Article 3.
1. Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones naturals o jurídiques usuàries de la
piscina i de la resta instal·lacions esportives.
2. Tindrà la condició de substitut del subjecte passiu de la persona usuària menor d’edat la
persona que ostenti la seva tutela.
3. La taxa es meritarà des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, sense
perjudici que s’exigesqui l’abonament previ del seu import total o parcial.

BASE IMPOSABLE
Article 4.
Es prendrà com a base de la taxa el cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti.
Article 5.
Les quotes tributàries s’ajustaran al que segueix:
1) PERSONES ABONADES
1.1. Familiar
1.2. Familiar + Musculació
1.3. Individual
1.4. Individual + Musculació

NO RESIDENTS
AL TERME MPAL
26,50 € / mes
42,00 € / mes
16,00 € / mes
21,00 € / mes

RESIDENTS AL
TERME MPAL
22,50 € / mes
36,00 € / mes
13,50 € / mes
18,00 € / mes

2) UTILITZACIÓ DE: PISTA D'ATLETISME, PISTA
POLIESPORTIVA, CAMP DE FUTBOL 7, PISCINA,
GIMNÀS, TATAMI I MÒDUL SÍNIA MORERA

NO RESIDENTS
AL TERME MPAL

RESIDENTS AL
TERME MPAL

2.1. Lloguer laborables entre les 9 i les 18 hores excepte
piscina

27,00 €/ hora

23,00 €/ hora

2.2. Lloguer laborables a partir de les 18 hores i dissabtes i
festius excepte piscina

42,00 € / hora

36,00 € / hora

21,00 € / ora/carrer

18,00 € / ora/carrer

50% de les tarifes

50% de les tarifes

Centres escolars, institucions o altres administracions,
ONG, i entitats socials. mitjançant signatura de conveni

0% de les tarifes

0% de les tarifes

a) Per clubs federats, entitats registrades a la DGE i
associacions de temps lliure degudament constituïdes.

80 % de les tarifes

80 % de les tarifes

25 % de les tarifes

25 % de les tarifes

10,00 €
5,00 €

8,50 €
4,00 €

3,50 € / dia

3,00 € / dia

3.2. Escola municipal de natació, abonats, per menor

16,00 € / mes

14,00 € / mes

3.3. Escola municipal de natació, no abonats, per menor

21,00 € / mes

18,00 € / mes

26,50 € / mes

23,00 € / mes

4.2 Activitats persones adultes abonades, en gimnasos i
piscina 2 sessions

21,00 € / mes

18,00 € / mes

4.3. Activitats persones adultes no abonades en gimnasos i
piscina 3 sessions

47,50 € / mes

40,00 € / mes

4.4. Activitats persones adultes no abonades en gimnasos i
piscina 2 sessions

42,00 € / mes

36,00 € / mes

52,50 € / curs

45,00 € / curs

136,50 € / mes
178,50 € / mes

116,00 € / mes
152,00 € / mes

2.3 Lloguer piscina
2.4. Lloguers:
Entitats sense afany de lucre

b) per grups i equips femenins
2.6 Utilització individual, adult i vegada
2.7 Utilització individual, menor i vegada
3) ACTIVITATS FORMATIVES
3.1. Promoció escolar, per menor activitat amb monitor

4) ACTIVITATS DIRIGIDES DE TEMPS LLIURE (amb
monitor/a)
4.1. Activitats persones adultes abonades, en gimnasos i
piscina 3 sessions

5) ACTIVITATS SUAUS
5.1. Gerontogimnàstica
6) ESCOLA D’ESTIU
6.1. Escoles esportives estiu persones abonats
6.2. Escoles esportives estiu persones no abonats

NO RESIDENTS
AL TERME MPAL

7) GENERALS

RESIDENTS AL
TERME MPAL

7.1. Per a grups: de jubilats, desocupats, de promoció
especial (esport femení, etc.), persones amb discapacitats,
tasques d’integració, etc. S’aplicarà, sobre els preus per no
abonats, en totes les activitats

un descompte del
90 %

un descompte del
90 %

7.2. Famílies amb tres o més fills, en els preus de les
escoles esportives d’estiu,

un descompte del
25 %

un descompte del
25 %

7.3. Usuaris del Carnet Jove: se’ls aplicarà en totes les
tarifes

un descompte del
10%

un descompte del
10%

7.4. Usuaris amb minusvàlues

un descompte igual al un descompte igual al
grau de minusvàlua
grau de minusvàlua
acreditat
acreditat

Article 6.
Quan es tracti d’activitats, serveis o utilització d’instal·lacions no incloses en les tarifes numerades
en l’article anterior, s’aplicaran les corresponents per similitud en l’estructura de costos.

GESTIÓ I COBRANÇA
Article 7.
Les baixes cursades per les persones abonades i per les persones usuàries de qualsevol dels
serveis especificats en les tarifes tindran efecte en finalitzar el període d'abonament o del servei
concertat, i en cap cas donarà dret al reintegrament dels imports satisfets, excepte el previst en
l’article 10.b.
En el cas de que les baixes no s’hagin sol·licitat i tramitat dins els primers cind dies hàbils, no
seran efectives fins el mes següent.
Article 8.
L'import de les llicències federatives que es necessitin per a la pràctica esportiva seran a càrrec de
la persona usuària, sense que, en conseqüència, estiguin inclosos en els preus.
Article 9.
a) Les quotes d’inscripció, lloguer, etc., s’abonaran en el moment de realitzar-se aquest
b) Les quotes periòdiques, s’abonaran mitjançant càrrec en compte bancari; amb aquesta
finalitat, la persona usuària haurà d’estendre la corresponent ordre bancària, domiciliant el
pagament en el moment de la inscripció
Article 10.
No obstant l’assenyalat en l’art. anterior:
a) Les inscripcions que es realitzin en la segona meitat del període de realització del servei
abonaran el 50% de la corresponent tarifa.
b) Quan, durant la primera meitat del període de prestació del servei, es produesquin no
assistències continuades per causes sobrevingudes, podrà sol·licitar-se una reducció del

50% de la corresponent tarifa, d’acord amb el procediment establert al Servei Municipal
d’Esports.
c) Les quotes d’abonament i d’activitats es pagaran a partir del 5è dia hàbil de cada mes i
estaran en període voluntari d’un mes.
d) En els períodes en els quals es minori l’oferta dels serveis, s’abonarà el 50% de la quota
establerta.
En els períodes en els quals es minori l’oferta dels serveis, s’abonarà el 50% de la quota
establerta.
Article 11.
Els períodes de vacances de l’SMD que duguin aparellats la no prestació dels serveis ja han estat
considerats en fixar les tarifes contingudes en aquesta ordenança, i, en conseqüència, no donaran
lloc a cap bonificació o reducció de les tarifes ni a cap devolució d’ingrés

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei general tributària i, si
és el cas, l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà vigència a partir dia següent a la seva publicació definitiva en el
BOIB, fins a la seva modificació o derogació expresses.
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