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La parcel·la, que és la 29 de la parcel·lació de la zona, té el núm. 1.2.0034.06 de
l’Inventari de béns d’aquest Ajuntament. D’aquesta parcel·la s’ha fet una segregació de 5.000 m2 per a ampliar i millorar l’EDAR de Sant Antoni, a favor de
l’IBASAN l’any 2004 (parcel·la immediata i confrontant, núm. 30). S’adjunta
plànol indentificatiu de la concreta ubicació de la parcel·la objecte de la futura
activitat, la qual cosa la singularitza en el conjunt de la parcel·la total. La superfície d’aquesta concreta parcel·la, que troba delimitada per tancament perimetral, és de 2.214,00 m2.
· Parcel·la, de titularitat de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb
ubicació al Polígon Montecristro Industrial i referència cadastral
2722703CD6122S0001FI, tot posant a disposició del Consell Insular d’Eivissa
l’ús d’una parcel·la de 2.700,00 m2 (segons plànols adjunts). Es tracta de la
finca registral núm. 17.476, tom 1460, llibre 262, full 64, de Sant Antoni de
Portmany (a la urbanització industrial de Montescristo, a la Parròquia de Sant
Rafel), inscrita a favor d’aquest municipi, amb un total de 2.700 m2. A la parcel·la li correspon el núm. F.1 de la parcel·lació de la zona. I té el núm.
1.1.0009.06 de l’Inventari de béns d’aquest Ajuntament.
Tot això als efectes d’instal·lar en aqueixos terrenys les corresponents deixalleries, segons projecte redactat pel Consell Insular d’Eivissa.
Segon.- Considerar que l’anterior negoci jurídic resta sotmès a la següent
normativa:
Genèricament, a l’article 141 de la Llei 20/2006, de 20 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears que permet cedir gratuïtament la
titularitat al Consell Insular d’aquests béns, amb un seguit d’exigències jurídiques, si bé per tractar-se d’un supòsit, més senzill, de cessió gratuïta de l’ús/un
supòsit de posada a disposició del Consell Insular dels terrenys, això es permet
a partir d’una lectura conjunta de l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, així com de l’establert al Decret 127/2005, de 16 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com en relació al Reglament de béns de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, i, pel que fa al vessant urbanístic el Text refós de la Llei de sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2008, de 20 de juny.
Tercer.- Considerar que la cessió gratuïta de l’ús dels terrenys/la posada a
disposició restarà subjecta a les següents condicions i prescripcions:
A.- La cessió de l’ús dels terrenys/la posada a disposició queda condicionada a l’efectiva realització en els esmentats terrenys de les obres de construcció de la planta de deixalleries i a la seva gestió efectiva per part del Consell
Insular d’Eivissa.
B.- La cessió de l’ús/la posada a disposició tindrà vigència mentre duri la
vida útil de la infraestructura a instal·lar, per la qual cosa, a la finalització de la
mateixa, la Corporació recuperarà les seves plenes facultats dominicals. El termini màxim serà de 20 anys.
C.- Serà causa d’extinció de la cessió d’ús/de la posada a disposició que
el Consell Insular no dugui a terme les obres que motiven la cessió, o que l’ús
dels terrenys sigui destinat a altra o altres activitats distintes a les acordades.
D.- Pel que fa un dels terrenys, el Consell Insular d’Eivissa no obtindrà la
cessió d’ús/de la posada a disposició fins al dia de començament de les obres,
tot permetent així que l’activitat que es desenvolupa a la parcel·la on s’ubica el
Punt Verd pugui seguir funcionant fins al començament real de les obres. Així
mateix el Consell Insular d’Eivissa haurà d’obtenir tots els permisos i les llicències necessàries per a la execució de les obres a realitzar. Als efectes oportuns, en el que fos necessari, s’autoritza per aquest Ajuntament la segregació
efectiva de la superfície de 2.214,00 m2, per a aqueixa activitat, tot trobant-se
delimitada per tancament perimetral.
E.- El Consell Insular d’Eivissa serà responsable dels danys i perjudicis
que puguin ocasionar-se sobre les finques com a conseqüència de l’activitat a
desenvolupar, tot devent a la finalització de la vigència de la cessió lliurar els
terrenys en les mateixes condicions que es trobin en el moment de la cessió.
F.- S’haurà de publicar en el BOIB aquest acord, tot deixant constància
així mateix del fons de l’assumpte a l’Inventari de la Corporació, als efectes
escaients.
G.- De conformitat amb l’article 113.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, la cessió gratuïta/posada a
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disposició es pot formalitzar amb acta de cessió entre els respectius fedataris
d’ambdues administracions (Ajuntament i Consell Insular), la qual serà bastant
per a la corresponent inscripció al Registre de la Propietat, cosa que també es
permesa per la legislació urbanística, sense necessitat d’escriptura pública’.
De la qual cosa es dóna compte als efectes oportuns.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar,
pels particulars, i conformement amb l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local i l’article 107, punts 1 i 2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, alternativament, els
recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Palma (Mallorca) que resulti competent per repartiment, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
notificació de la resolució present, tot conformement amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la notificació de la resolució present, tot
conformement amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional a dalt
esmentat, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de
la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició
davant l’Ajuntament sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se
el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs
de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.
I, per les Administracions públiques legitimades es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma
(Mallorca) que resulti competent per repartiment, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la notificació de la resolució present, tot
conformement amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa o bé, exercir en el termini de dos mesos, la via de l’article 44
d’aquesta Llei, davant l’òrgan que ha dictat aquesta resolució.
L’Alcalde de Sant Antoni de Portmany, José Sala Torres
Sant Antoni de Portmany, 23 de setembre de 2008

—o—
Num. 18165
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día
16 de junio
de 2008 el PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL SES
PAÏSSES ubicado en el Sector 22 del P.G.O.U., promovido por D. Antonio Marí
Molinas, en representación de la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR
22- RESIDENCIAL SES PAÏSSES, se somete a información pública por el
plazo de veinte dias, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el B.O. de les Illes Balears durante el cual quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo en las Oficinas del departamento de Obras del Ayuntamiento y formular las alegaciones que se estimen
pertinentes. En el supuesto de que no se presenten alegaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación inicial y se comunicará a la
Comisió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanismo y Patrimoni
Historicoartístic para su conocimiento.
Sant Antoni de Portmany, a 23 de septiembre de 2.008.
El Alcalde, José Sala Torres.

—o—

Ajuntament de Sant Josep
Num. 18143
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària feta el dia 31 de juliol de
2008, va aprovar inicialment l’establiment de la taxa per l’utilització de les instal·lacions esportives i actiitats extraescolars esportives del municipi de Sant
Josep, la qual, una vegada finalitzat el termini d’exposició pública sense haver-
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se presentat cap reclamació, d’acord amb l’art. 17.4 del TRLRHL, es dóna per
aprovada definitivament i es publica a continuació el seu text íntegre:
‘TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE
SANT JOSEP
Art. 1r.- Fonaments i naturalesa
L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, de conformitat amb el que disposa l’article 20 RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refòs de la
llei reguladora de les hisendes locals, i fent ús de les facultats concedides pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució, i art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, estableix la ‘Taxa per l’utilització de les
instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de
Sant Josep’ que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò previst a l’art. 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Art. 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions
esportives municipals, exclosa la piscina municipal de Sant Josep, així com
totes les activitats esportives extraescolars organitzades perl l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia.
Art. 3r.- Subjecte passiu
Tindran la condició de subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de
contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’art. 35.4 de la Llei general tributària, que utilitzin les instal·lacions esmentades
i facin ús de les activitats proposades per aquest consistori.
Art. 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a qui es refereixen l’article 42 de la Llei
general tributària.
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i
els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i altres
entitats, en els supòsits assenyalats a l’article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5è.- Bonificacions
1. Els usuaris d’una mateixa unitat familiar tindran un 25% de descompte
sobre la quota, sempre que estiguin abonats en nombre de 3 o més membres
familiars
2. Els usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa, tenir el carnet de pensionista, o patir una discapacitat de més del 33% gaudiran d’una bonificació del 40% sobre la quota tributària (excepte en el cas de
cursets específics per pensionistes, que gaudiran d’un preu especial).
3. En cas de tenir opció als 2 primers supòsits d’aquest article, només es
podrà aplicar el descompte més gran (40%).
4. En el cas de famílies amb pocs ingressos, podran concedir-se reduccions en les quotes o, fins i tot, exempcions, a proposta dels Serveis Socials de
l’Ajuntament.
Art. 6è.- Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què
el subjecte passiu s’inscrigui per a la utilització de les instal·lacions esmentades
o de les activitats proposades.
Art. 7è.- Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la figurada conforme als següents epígrafs:
A) PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CAN GUERXO i ACTIVITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS
1- Lloguer pista transversal resident (1 hora):
20 euros
Lloguer pista transversal no resident (1 hora):
30 euros
Lloguer pista sencera resident (1 hora):
30 euros
Lloguer pista sencera no resident (1 hora):
42 euros
2- Lloguer sala polivalent resident (1 hora):
Lloguer sala polivalent no resident (1 hora):

240 euros
360 euros
360 euros
500 euros

4- Abonament temporada sala polivalent resident:
Abonament temporada sala polivalent no resident:

240 euros
360 euros
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6- Abonament temporada club federat sala polivalent resident: 150 euros
Abonament temporada club federat sala polivalent no resident: 240
euros
7- Abonament trimestral gimnàs resident: 50 euros
Abonament trimestral gimnàs no resident: 70 euros
Abonament semestral gimnàs resident: 90 euros
Abonament semestral gimnàs no resident: 120 euros
Abonament anual gimnàs resident: 150 euros
Abonament anual gimnàs no resident: 210 euros
8- Abonament anual gimnàs equip resident màx. 12 pax (1 dia/setmana): 50
euros
Abonament anual gimnàs equip resident màx. 12 pax (2 dies/setmana): 70
euros
Abonament anual gimnàs equip no resident màx. 12 pax (1 dia/setmana): 70
euros
Abonament anual gimnàs equip no resident màx 12pax (2 dies/setmana):120
euros
9- Entrada 1 h gimnàs (reserva prèvia) club resident (màxim 12 pax.): 5 euros
Entrada 1 h gimnàs (reserva prèvia) club no resident (màxim 12 pax.): 8
euros
Entrada 1 h gimnàs resident: 2 euros
Entrada 1 h gimnàs no resident: 3 euros
10- Activitats boixos/es 2 hores/setmana residents (trimestral): 27 euros
Activitats boixos/es 2 hores/setmana no residents (trimestral): 36 euros
Activitats boixos/es 3 hores/setmana residents (trimestral): 36 euros
Activitats boixos/es 3 hores/setmana no residents (trimestral): 42 euros
11- Activitats adults 2 hores/setmana residents (mensual): 18 euros
Activitats adults 2 hores/setmana no residents (mensual): 24 euros
Activitats adults 3 hores/setmana residents (mensual): 24 euros
Activitats adults 3 dies/setmana no residents (mensual): 32 euros
12- Activitats majors 65 anys 2 hores/setmana residents (mensual): 6 euros
Activitats majors 65 anys 2 hores/setmana no residents (mensual): 9 euros
Activitats majors 65 anys 3 hores/setmana residents (mensual): 9 euros
Activitats majors 65 anys 3 hores/setmana no residents (mensual): 12 euros
B) ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CAMPS DE FUTBOL
1- Partit futbol-7 resident sense llum: 30 euros
Partit futbol-7 no resident sense llum: 50 euros
Partit futbol-7 resident amb llum: 40 euros
Partit futbol-7 no resident amb llum: 60 euros
2- Partit futbol-11 resident sense llum: 60 euros
Partit futbol-11 no resident sense llum: 100 euros
Partit futbol-11 resident amb llum: 80 euros
Partit futbol-11 no resident amb llum: 120 euros
3- Abonament temporada futbol-7 resident: 300 euros
Abonament temporada futbol-7 no resident: 500 euros
4- Abonament temporada futbol-11 resident: 600 euros
Abonament temporada futbol-11 no resident: 1000 euros
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SANT JOSEP DE SA TALAIA
Aquests preus són per persona:
5- Frontó 1’5 h resident sense llum: 2 euros
Frontó 1’5 h no resident sense llum: 3 euros
Frontó 1’5 h resident amb llum: 3 euros
Frontó 1’5 h no resident amb llum: 5 euros

20 euros
30 euros

3- Abonament temporada pista transversal resident:
Abonament temporada pista transversal no resident:
Abonament temporada pista sencera resident:
Abonament temporada pista sencera no resident:
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6- Tennis 1’5 h resident sense llum: 2 euros
Tennis 1’5 h no resident sense llum: 3 euros
Tennis 1’5 h resident amb llum: 3 euros
Tennis 1’5 h no resident amb llum: 5 euros

5- Abonament temporada club federat pista transversal resident:

150

Abonament temporada club federat pista transversal no resident:

240

euros
euros
Abonament temporada club federat pista sencera resident: 240 euros
Abonament temporada club federat pista sencera no resident: 360 euros

7- Bàsquet 1’5 h resident sense llum: 1 euros
Bàsquet 1’5 h no resident sense llum: 2 euros
Bàsquet 1’5 h resident amb llum: 2 euros
Bàsquet 1’5 h no resident amb llum: 3 euros
Art. 8è.- Normes de gestió
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La taxa podrà exigir-se en règim d’autoliquidació de conformitat amb allò
establert a l’article 27 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els subjectes passius de les activitats esportives (adults) hauran d’abonar
el pagament els 5 dies següents a la finalització del termini de venciment (mensual) en funció de la data d’inscripció de cadascú. En cas que no es presenti el
resguard acreditatiu de l’ingrés bancari al monitor/a corresponent en el termini
abans assenyalat, això suposarà que l’usuari renuncia a l’activitat.
Els subjectes passius de les activitats extraescolars esportives (boixos/es)
hauran d’abonar el pagament durant el trimestre corresponent (1r octubre a desembre; 2n gener a març; 3r abril a juny). En cas que no es presenti el resguard
acreditatiu de l’ingrés bancari al monitor/a corresponent en el termini abans
assenyalat, això suposarà que l’usuari renuncia a l’activitat.
Totes les activitats puntuals (de màxim 1 dia) s’hauran d’abonar en
metàl·lic en el moment d’accedir a la instal·lació corresponent.
Els abonaments de temporada per a clubs i/o associacions esportives es
faran efectius un cop la Regidoria d’Esports entregui el rebut corresponent. A
partir d’aquest moment tindran un mes per fer-lo efectiu mitjançant ingrés bancari.
Art. 9è.- Infraccions i sancions
En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries
i també a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en
cada cas, s’estarà a allò disposat en els articles 178 i següents de la Llei general
tributària, conforme al que ordena l’article 11 de Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Disposició final.
La present Ordenança començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la
seva publicació i continuarà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.’
Sant Josep de sa Talaia, 25 de setembre de 2008.
L’ALCALDE, Josep Marí Ribas
______________
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de
julio de 2008, aprobó inicialmente el establecimiento de la tasa por la utilización
de las instalaciones deportivas y actividades extraescolares deportivas del municipio de Sant Josep, la cual, una vez finalizado el plazo de exposición pública
sin haber presentado ninguna reclamación, de acuerdo con el artículo 17.4 del
TRLRHL, se da por aprobada definitivamente y se publica a continuación su
texto íntegro:
‘TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANT JOSEP
Art. 1º.- Fundamentos y naturaleza
El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, de conformidad con lo que
dispone el artículo 20 RDL 2/2004 de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, y haciendo uso de las
facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece la ‘Tasa por la utilización de las instalaciones deportivas y actividades
extraescolares deportivas del municipio de Sant Josep’ que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, las normas de la cual se atienen a aquello previsto en el
art. 58 de la mencionada Ley 39/1988.
Art. 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones
deportivas municipales, excluida la piscina municipal de Sant Josep, así como
todas las actividades deportivas extraescolares organizadas por el Ayuntamiento
de Sant Josep de Sa Talaia.
Art. 3º.- Sujeto pasivo
Tendrán la condición de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refieren el
art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que utilicen las instalaciones municipales
y hagan uso de las actividades propuestas por este consistorio.
Art. 4º.- Responsables
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
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4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de fallos, concursos, sociedades y
otras entidades, en los supuestos señalados en el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
Art. 5º.- Bonificaciones
5. Los usuarios de una misma unidad familiar tendrán un 25% de descuento sobre la cuota, siempre que estén abonados en número de 3 o más miembros familiares.
6. Los usuarios que acrediten estar en posesión del título de família numerosa, tener el carnet de pensionista, o padecer una discapacidad de más del 33%
disfrutarán de una bonificación del 40% sobre la cuota tributaria (excepto en el
caso de cursillos específicos para pensionistas, que tendrán ya un precio especial).
7. En el caso de tener opción a los 2 primeros supuestos de este artículo,
solo se podrá aplicar el descuento más grande (40%).
8. En el caso de familias con pocos ingresos, podrán concederse reducciones en las cuotas o incluso exenciones, a propuesta de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.
Art. 6º.- Devengo
La tasa se merita y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que el sujeto pasivo se inscribe para la utilización de las instalaciones nombradas o de las actividades propuestas.
Art. 7º.- Cuota tributaria
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la figurada conforme a los siguientes epígrafes:
C) PABELLÓN POLIDEPORTIVO CAN GUERXO y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS MUNICIPALES
1- Alquiler pista transversal residente (1 hora) 20 euros
Alquiler pista transversal no residente (1 hora) 30 euros
Alquiler pista entera residente (1 hora) 30 euros
Alquiler pista entera no residente (1 hora) 42 euros
2- Alquiler sala polivalente residente (1 hora) 20 euros
Alquiler sala polivalente no residente (1 hora) 30 euros
3- Abono temporada pista transversal residente 240 euros
Abono temporada pista transversal no residente 360 euros
Abono temporada pista entera residente 360 euros
Abono temporada pista entera no residente 500 euros
4- Abono temporada sala polivalente residente 240 euros
Abono temporada sala polivalente no residente 360 euros
5- Abono temporada club federado pista transversal residente 150 euros
Abono temporada club federado pista transversal no residente 240 euros
Abono temporada club federado pista entera residente 240 euros
Abono temporada club federado pista entera no residente 360 euros
6- Abono temporada club federado sala polivalente residente 150 euros
Abono temporada club federado sala polivalente no residente 240 euros
7- Abono trimestral gimnasio residente 50 euros
Abono trimestral gimnasio no residente 70 euros
Abono semestral gimnasio residente 90 euros
Abono semestral gimnasio no residente 120 euros
Abono anual gimnasio residente 150 euros
Abono anual gimnasio no residente 210 euros
8- Abono anual gimnasio equipo residente máx. 12 pax (1 día/semana) 50 euros
Abono anual gimnasio equipo residente máx. 12 pax (2 días/semana) 70 euros
Abono anual gimnasio equipo no residente máx. 12 pax (1 día/semana) 70 euros
Abono anual gimnasio equipo no residente máx. 12 pax (2 días/semana) 100 euros
9- Entrada 1 h. gimnasio (previa reserva) club residente (máximo 12 pax.) 5 euros
Entrada 1 h. gimnasio (previa reserva) club no residente (máx. 12 pax.) 8 euros
Entrada 1 h. gimnasio residente 2 euros
Entrada 1 h. gimnasio no residente 3 euros
10- Actividades niños/as 2 horas/semana residentes (trimestral) 27 euros
Actividades niños/as 2 horas/semana no residentes (trimestral) 36 euros
Actividades niños/as 3 horas/semana residentes (trimestral) 36 euros
Actividades niños/as 3 horas/semana no residentes (trimestral) 42 euros
11- Actividades adultos 2 horas/semana residentes (mensual) 18 euros
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Actividades adultos 2 horas/semana no residentes (mensual) 24 euros
Actividades adultos 3 horas/semana residentes (mensual) 24 euros
Actividades adultos 3 horas/semana no residentes (mensual) 32 euros
12- Actividades mayores 65 años 2 horas/semana residentes (mensual) 6 euros
Actividades mayores 65 años 2 horas/semana no residentes (mensual) 9 euros
Actividades mayores 65 años 3 horas/semana residentes (mensual) 9 euros
Actividades mayores 65 años 3 horas/semana no residentes (mensual) 12 euros
D) OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAMPOS DE FUTBOL
1- Partido fútbol-7 residente sin luz 30 euros
Partido fútbol-7 no residente sin luz 50 euros
Partido fútbol-7 residente con luz 40 euros
Partido fútbol-7 no residente con luz 60 euros
2- Partido fútbol-11 residente sin luz 60 euros
Partido fútbol-11 no residente sin luz 100 euros
Partido fútbol-11 residente con luz 80 euros
Partido fútbol-11 no residente con luz 120 euros
3- Abono temporada fútbol-7 residente 300 euros
Abono temporada fútbol-7 no residente 500 euros
4- Abono temporada fútbol-11 residente 600 euros
Abono temporada fútbol-11 no residente 1000 euros
INSTALACIONES DEPORTIVAS SANT JOSEP DE SA TALAIA
Estos precios son por persona:
5- Frontón 1’5 h. residente sin luz 2 euros
Frontón 1’5 h. no residente sin luz 3 euros
Frontón 1’5 h. residente con luz 3 euros
Frontón 1’5 h. no residente con luz 5 euros
6- Tenis 1’5 h. residente sin luz 2 euros
Tenis 1’5 h. no residente sin luz 3 euros
Tenis 1’5 h. residente con luz 3 euros
Tenis 1’5 h. no residente con luz 5 euros
7- Básquet 1’5 h. residente sin luz 1 euros
Básquet 1’5 h. no residente sin luz 2 euros
Básquet 1’5 h. residente con luz 2 euros
Básquet 1’5 h. no residente con luz 3 euros
Art. 8º.- Normas de gestión
La tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación de conformidad con aquello establecido en el artículo 27 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Los sujetos pasivos de las actividades deportivas (adultos) tendrán que abonar el pago los 5 días siguientes a la finalización del plazo de vencimiento (mensual) en función de la fecha de inscripción de cada uno. Caso de no presentarse el resguardo acreditativo del ingreso bancario al monitor/a correspondiente en el
plazo antes señalado, supondrá la renuncia por parte del usuario de la actividad.
Los sujetos pasivos de las actividades extraescolares deportivas (niños/as) tendrán que abonar el pago durante el trimestre correspondiente (1º de octubre a
diciembre; 2º de enero a marzo; 3º de abril a junio). Caso de no presentar el resguardo acreditativo del ingreso bancario al monitor/a correspondiente en el plazo
antes señalado, supondrá la renuncia por parte del usuario de la actividad. Todas las actividades puntuales (de máximo 1 día) tendrán que abonarse en metálico en
el momento de acceder a la instalación correspondiente.
Los abonos de temporada para clubs y/o asociaciones deportivas, se harán efectivos una vez la Concejalía de Deportes entregue el recibo correspondiente. A
partir de ese momento, tendrán 1 mes para hacerlo efectivo mediante ingreso bancario.
Art. 9º.- Infracciones y sanciones
En todo aquello que hace referencia a la calificación de las infracciones tributarias y también a la determinación de las sanciones que por estas correspondan
en cada caso, se estará a aquello dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme a lo que ordena el artículo 11 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final.
La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a la de su publicación y continuará en vigor hasta que se modifique o derogue expresamente.
Sant Josep de sa Talaia, a 25 de septiembre de 2008.
EL ALCALDE, Josep Marí Ribas.
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