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

12209

Aprovació definitiva modificació ordenança taxa utilització piscina municipal

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 la piscina municipal. 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 la piscina municipal que a continuació es transcriu:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
Art. 1.- Fonaments i naturalesa
L’Ajuntament de Sant Josep, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, 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 de la piscina
municipal de Sant Josep” que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst a l’art. 57 de l’esmentat
Reial decret.
Art. 2.- Fet imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal de Sant Josep.
Art. 3.- Subjecte passiu
Tindran la consideració 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 Llei general tributària, que utilitzin les instal·lacions de l’esmentada piscina municipal.
Art. 4.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a qui es refereix 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. 5.- 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.
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 a més d’un descompte, només es podrà aplicar el descompte més gran.
5. 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.
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Art. 6.- Exempcions
Estaran exempts de pagament pel lloguer d’espais de la piscina els clubs o associacions esportives la seu de les quals estigui ubicada en la
mateixa piscina municipal.
Art. 7.- 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
de la piscina municipal.
Art. 8.- Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la figurada conforme als següents epígrafs:
a) CURSETS DE NATACIÓ AMB MONITOR
- Residents
40 euros/mes (5 dies per setmana – 45’ cada sessió)
36 euros/mes (3 dies per setmana)
26 euros/mes (2 dies per setmana)
15 euros/mes (1 dia per setmana)
- No residents
54 euros/mes (5 dies per setmana – 45’ cada sessió)
48 euros/mes (3 dies per setmana)
40 euros/mes (2 dies per setmana)
20 euros/mes (1 dia per setmana)
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b) BANY LLIURE
- Residents
Anual – 130 euros/any
Trimestral – 50 euros/trimestre
Mensual – 25 euros/mes
En els pagaments domiciliats mensuals i trimestrals, no es cobrarà el mes de setembre pel fet d’estar tancada la piscina.
- No residents
Anual – 180 euros/any
Trimestral – 64 euros/trimestre
Mensual – 33 euros/mes
En els pagaments domiciliats mensuals i trimestrals, no es cobrarà el mes de setembre pel fet d’estar tancada la piscina.
c) BANY LLIURE (entrades de dia o abonaments de màxim 45 minuts per
sessió)
- 1 dia majors de 12 anys residents – 4 euros
- 1 dia majors de 12 anys no residents – 5 euros
- 1 dia menors de 12 anys residents – 2,50 euros
- 1 dia menors de 12 anys no residents – 3 euros
- Abonament 10 banys residents – 25 euros
- Abonament 10 banys no residents – 30 euros
Tots aquests banys s’hauran d’abonar en metàl·lic a la recepció de la piscina municipal.
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d) LLOGUER
- 1 carrer – 50 euros/hora
- 2 carrers – 70 euros/hora
En el cas de lloguer per part d’associacions esportives o entitats sense ànim de lucre, l’import serà el següent:
- 1 carrer – 25 euros/hora
- 2 carrers – 36 euros/hora
S’hauran de fer les reserves amb una antelació d’almenys 15 dies (sempre que hi hagi disponibilitat) i es farà el pagament en metàl·lic a la
recepció de la piscina municipal.
e) CURSETS DE NATACIÓ PER A DISCAPACITATS
- Mensual – 10 euros/mes (dos dies per setmana, inclourà l’entrada lliure per a l’acompanyant i/o voluntari en el moment del curset)
f) ABONAMENT CLUBS
- Mensual – 30 euros/mes
- Abonament socis club – 10 euros/mes (inclou bany lliure)
g) NATACIÓ ESCOLAR
- Anual – 30 euros/any (1 dia a la setmana de natació amb monitor en horari escolar)
Art. 9.- 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 refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- L’inici de les inscripcions dels subjectes passius de bany amb monitor es farà durant el mes d’agost, i es donarà sempre preferència
als empadronats al municipi de Sant Josep. La data i hora de les inscripcions, tant per als empadronats al municipi com per als qui
no, es publicarà al diari de major difusió i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al de la piscina municipal.
- Els inscrits que no ocupin plaça passaran a formar part d’una llista d’espera que tendrà validesa fins al 30 de juny de l’any següent.
En aquesta llista tendran preferència els residents al municipi.
- Les places vacants que vagin sortint durant l’any seran cobertes pels membres de la llista d’espera per estricte ordre. L’actualització
de la llista es farà pública cada final de mes.
- La inscripció serà de com a màxim 1 inscripció per persona (llevat que siguin fills de la persona que fa la inscripció).
- La no acceptació de la plaça oferta, implicarà l’exclusió automàtica de la llista d’espera.
- Els subjectes passius de bany amb monitor tindran les següents normes de pagament:
- De l’1 al 15 de cada mes: pagament del mes següent.
- El no pagament de la quota, en el termini assenyalat, implicarà automàticament la pèrdua de la plaça.
- El termini per presentar la documentació sol·licitada serà de 10 dies hàbils a partir del dia de la reserva de la plaça, la no
presentació en el termini assenyalat implica la pèrdua de la plaça reservada.
Art. 10.- Infraccions i sancions
En tot el 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 als 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 piscina municipal de Sant Josep, aprovada pel Ple del 26 d’octubre
de 2011.
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 i s'aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació, i romandrà en vigor fins que
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s'acordi la seua modificació o la seua derogació expressa”
En cas de discordança entre la versió catalana i castellana, s’estarà al que figuri a la versió catalana.
La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement

Sant Josep de sa Talaia, 22 de noviembre de 2018
L’alcalde
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Josep Marí Ribas
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