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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

12211 Aprovació definitiva modificació ordenança utilització instal·lacions esportives i activitats
extraescolars esportives

Mitjançant acord del Ple de la corporació municipal, en sessió ordinària feta el dia 27 de setembre de 2018, s’aprovà inicialment la
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives
del municipi de Sant Josep. L’esmentat acord apareix publicat en el BOIB núm. 122, de 4 d’octubre de 2018.

Acabat el termini d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord fins aleshores inicial, s’entén definitivament aprovat,
d’acord amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/85, per la qual cosa, es publica el text íntegre de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de Sant Josep que a continuació es transcriu:

‘TAXA PER LA 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 marc pel qual s’aprova el Text
Refós 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 la 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 per 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 fereix l’art. 42 de la
Llei general tributària.

2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els sindicats, interventors o liquidadors de fallides, concursos,
societats i altres entitats, en els supòsits assenyalats a l’art. 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 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. Descompte del 90% pels usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa. Per gaudir de la bonificació, caldrà
presentar en el moment de la sol·licitud de inscripció, certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.

4. En cas de tenir opció als 2 primers supòsits d’aquest article, només es podrà aplicar el descompte més gran.
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5. En el cas de famílies amb pocs ingressos, podran concedir-se reduccions en les quotes, o fins i tot, exempcions, a proposta del 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 activitatsproposades.

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):  20,00 euros

Lloguer pista transversal no resident (1 hora):  30,00 euros

Lloguer pista sencera resident (1 hora):  30,00 euros

Lloguer pista sencera no resident (1 hora):  42,00 euros

2. Lloguer sala polivalent resident (1 hora):  20,00 euros

Lloguer sala polivalent no resident (1 hora):  30,00 euros

3. Abonament temporada pista transversal resident:  240,00 euros

Abonament temporada pista transversal no resident:  360,00 euros

Abonament temporada pista sencera resident:  360,00 euros

Abonament temporada pista sencera no resident:  500,00 euros

4. Abonament temporada sala polivalent resident:  240,00 euros

Abonament temporada sala polivalent no resident:  360,00 euros

5. Abonament temporada club federat pista transversal residents:  150,00 euros

Abonament temporada club federat pista transversal no residents: 240,00 euros

Abonament temporada club federat pista sencera residents:  240,00 euros

Abonament temporada club federat pista sencera no residents:  360,00 euros

6. Abonament temporada club federat sala polivalent resident:  150,00 euros

Abonament temporada club federat sala polivalent no resident:  240,00 euros

7. Abonament trimestral gimnàs resident:  50,00 euros

Abonament trimestral gimnàs no resident:  70,00 euros

Abonament semestral gimnàs resident:   90,00 euros

Abonament semestral gimnàs no resident:   120,00 euros

Abonament anual gimnàs resident:  150,00 euros

Abonament anual gimnàs no resident:  210,00 euros

8. Abonament anual gimnàs equip resident màx. 12 pax (1 dia/setmana):  50,00 euros

Abonament anual gimnàs equip resident màx. 12 pax (2 dies/setmana):  70,00 euros

Abonament anual gimnàs equip no resident màx. 12 pax (1 dia/setmana):  70,00 euros

Abonament anual gimnàs equip no resident màx. 12 pax (2 dies/setmana):  120,00 euros

9. Entrada 1h gimnàs (reserva prèvia) club resident (màx. 12 pax):  5,00 euros

Entrada 1h gimnàs (reserva prèvia) club no resident (màx. 12 pax):  8,00 euros
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Entrada 1h gimnàs resident:  2,00euros

Entrada 1h gimnàs no resident:  3,00 euros

10. Activitats boixos/es 2 hores/setmana residents (trimestral):  27,00 euros

Activitats boixos/es 2 hores/setmana no residents (trimestral):  36,00 euros

Activitats boixos/es 3 hores/semana residents (trimestral):  36,00 euros

Activitats boixos/es 3 hores/setmana no residents (trimestral):  42,00 euros

11. Activitats adults 2 hores/semana residents (mensual):  18,00 euros

Activitats adults 2 hores/setmana no residents (mensual):  24,00 euros

Activitats adults 3 hores/semana residents (mensual):  24,00 euros

Activitats adults 3 hores/setmana no residents (mensual):  32,00 euros

12. Activitats majors 65 anys 2 hores/setmana residents (mensual):  6,00 euros

Activitats majors 65 anys 2 hores/setmana no residents (mensual):  9,00 euros

Activitats majors 65 anys 3 hores/setmana residents (mensual):  9,00 euros

Activitats majors 65 anys 3 hores/setmana no residents (mensual):  12,00 euros

B. ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

CAMPS DE FUTBOL

1. Partit futbol-7 resident sense llum:   30,00 euros

Partit futbol-7 no resident sense llum:  50,00euros

Partit futbol-7 resident amb llum:  40,00 euros

Partit futbol-7 no resident amb llum:  60,00 euros

2. Partit futbol-11 resident sense llum:  60,00 euros

Partit futbol-11 no resident sense llum:  100,00 euros

Partit futbol-11 resident amb llum:  80,00 euros

Partit futbol-11 no resident amb llum:  120,00 euros

3. Abonament temporada futbol-7 resident:  300,00 euros

Abonament temporada futbol-7 no resident:  500,00 euros

4. Abonament temporada futbol-11 resident:  600,00 euros

Abonament temporada futbol-11 no resident:  1000,00 euros

C. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aquest preus són per persona:

5. Frontó 1’5h resident sense llum:  2,00 euros

Frontó 1’5h no resident sense llum:  3,00 euros

Frontó 1’5h resident amb llum:  3,00 euros

Frontó 1’5h no resident amb llum:  5,00 euros

6. Tennis 1’5h resident sense llum:  2,00euros

Tennis 1’5h no resident sense llum:  3,00 euros

Tennis 1’5h resident amb llum:  3,00 euros

Tennis 1’5h no resident amb llum:  5,00 euros

7. Bàsquet 1’5h resident sense llum:  1,00 euro
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Bàsquet 1’5h no resident sense llum:  2,00 euros

Bàsquet 1’5h resident amb llum:  2,00 euros

Bàsquet 1’5h no resident amb llum:  3,00 euros

Art. 8è.- Normes de gestió.

La taxa podrà exigir-se en règim d’autoliquidació de conformitat amb allò establert a l’art. 27 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós 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 Regidora 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 allò disposat en els articles 178 i següents de la Llei general tributària, conforme al que ordena l’article 11
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Disposició derogatòria,

Queda derogada l’anterior Ordenança Fiscal reguladora per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives
del municipi de Sant Josep aprovada pel Ple de 31 de juliol de 2008.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27 de setembre de 2018, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el BOIB, s’aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació, i continuarà vigent fins que
s’acordi la seva modificació o derogació expresses.

  

Sant Josep de sa Talaia, (22 de novembre de 2018

Alcalde,
Josep Marí Ribas)
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