ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis Poliesportiu Municipal, que es
regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
a) Utilització de les instal·lacions del Poliesportiu.
b) Assistència a les Escoles Esportives.
Article 3. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis al qual es refereix l’article
anterior.
Article 4: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris 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 General Tributària.
Article 5. Quota tributària
Les tarifes de la taxa seran les següents:
A
A.1.
A.2
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

PISTES POLIESPORTIVES
Tennis individual diürn/hora
Tennis doble diürn/hora
Tennis individual nocturn/hora
Tennis dobles nocturn/hora
Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona
Tennis. Abonament anual
Pista poliesportiva diürn/hora
Pista poliesportiva nocturn hora
Abonament individual. Per més
(mínim 8 mesos)
A.10. Pista padel dobles diürn/hora

6,00
9,00
9,00
12,00
3,00
192,00
11,00
17,00
32,00
9,00

A.11.
A.12
A.13
A.12
B
B.1.
B.2.
B.3.

Pista padel dobles nocturn/hora
Pista volei platja sense llum/hora
Pista volei platja amb llum/hora
Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona
PISTA PAVELLÓ COBERT
Per hora diürn
Mòduls per hora/diürn
Suplement il·luminació. Una
fase/hora
B.4. Suplement il·luminació. Dues
fases/hora
B.5. Suplement il·luminació. Tres
fases/hora
B.6. Abonament individual. Per més
(mínim 8 mesos)
C
ESCOLES ESPORTIVES
C.1. Matrícula activitats (Atletisme, bàsquet, voleibol...)
C.1.1. Matrícula activitats. 2 unitats
familiars.
C.1.2. Matrícula activitats. 3 unitats
familiars
C.7. Altres activitats esportives
D
CAMP DE FUTBOL
D.1. Camp gespa artificial per partit. Tot el camp/diürn
D.2. Camp gespa artificial per partit. Tot el
camp/nocturn
D.3. Camp gespa artificial per partit. Mig
camp/diürn
D.4. Camp gespa artificial per partit. Mig
camp/diürn
E
SALA POLIVALENT
E.1 Sala polivalent/ sense llum/ hora
E.2 Sala polivalent/ amb llum/ hora
TARIFES PISCINA COBERTA

Natació adults
Natació infantil (12 anys)
Natació nadons ( 2 a 10
anys)
Natació individual
Natació gent gran
Natació terapèutica

dilluns-dimecres-divendres
47,20 €
41,70 €
47,85 €

dimarts-dijous
44,20 €
39,60 €
44,80 €

47,85 €
40,00 €
50,15 €

44,80 €

12,00
6,00€
9,00€
3,00
40,00
20,00
11,00
13,00
15,00
80,00

117,00
187,00
246,00
117,00
80,00
140,00
55,00
80,00

9,00€
12,00€

Natació sicronitzada
Aquagym
Entrada piscina coberta
Abonament
1 Mes
3 mesos
Anual

Entrada piscina exterior
Locals
Visitants

4,50 €

46,80 €
44,20 €
4,50 €

individual
46,80 €
81,55 €
164,70 €

familiar
60,30 €
109,50 €
276,12 €

nins ( fins a 10 anys)

adults

1,50 €
2,00 €

2,00 €
3,00 €

Article 6. Exempcions i bonificacions
1. Queden exempts del pagament de la taxa:
a. Els alumnes dels Col·legis i Centres d’Ensenyament locals i els de les escoles
Esportives Municipals.
b. Els clubs esportius federats i els equips que participin en torneigs organitzats per la
Corporació.
c. Els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics, així com els aturats sense
subsidi, prèvia proposta de la Comissió d’Assistència Social.
d. No s’aplicaran aquestes exempcions a la tarifa “F. Piscina Coberta municipal”.
Tendran el 50% de bonificació les persones amb minusvàlua a qui tenguin aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33 per 100, d’acord amb el barem de la disposició
addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la que s’estableixen en la
Seguretat Social prestacions no contributives

Article 7. Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de pagament en el moment en què es sol·liciti l’ús de les
instal·lacions esportives de propietat municipal o en el moment de matricular-se a les
escoles esportives.
Article 8. Declaració ingrés
1. Les quantitats exigibles d'acord a les Tarifes es liquidaran, per avançat, per cada
activitat sol⋅licitada i seran irreductibles pel període autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la realització de les activitats regulades en
aquesta Ordenança hauran de sol⋅licitar prèviament la corresponent autorització per
utilitzar les instal⋅lacions.
3. Els abonaments anuals prescriuran el darrer dia de cada any i s'hauran de renovar al
començament del següent.

Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del primer dia del
mes postrerior a la seva publicació definitiva romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.
Aprovació
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 1998 i
modificada en sessions de 28 d’octubre de 1999, 28 d’octubre de 2000, 31 de maig de
2001, 26 de setembre de 2002, 26 d’agost de 2004, 30 de setembre de 2004 i 29 de
setembre de 2005, 28 d’octubre de 2010, 30 de setembre de 2011 i 27 d’octubre de 2014.

