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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

16417

Aprovació definitiva OF 28

Atès l'edicte publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) núm. 144, de data d'1 d'octubre de 2015, en relació a l'acord adoptat pel
Ple de l'Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015, el qual va aprovar inicialment la modificació de
l'Ordenança fiscal núm. 28 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipal, de conformitat
amb el títol II, capítol V, secció 3 del RDL 2/2004.
Atès que el passat dia 6 de novembre de 2015, s' exhaurí el termini per a la presentació de reclamacions, sense que s'hagi presentat cap, de
reclamació, s'eleva a definitiu l'acord ressenyat objecte del present, el que queda íntegrament de la següent manera :
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1 - Naturalesa, objecte i fonament
Fent ús de les facultats concedides per l’article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l’article 105 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis a les
instal·lacions esportives municipals, que s’ha de regir per la present Ordenança les normes de la qual atenen allò que s’ha previst en els
articles 41 a 48 del RDL 2/2004.
Article 2 – Objecte
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Constitueix l’objecte del preu públic la prestació, per part de l’Ajuntament, de serveis a les instal·lacions esportives municipals.
Article 3 - Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament les persones o entitats que utilitzin els diferents serveis existents o es beneficiïn de l’entrada a les
instal·lacions esportives municipals.
Article 4 - Base de gravamen
S’adopta com a base del present preu públic el nombre de persones que efectuïn l’entrada a les instal·lacions o la utilització dels respectius
serveis i, si escau, el nombre d’equips que practiquin un determinat esport.
Article 5 - Quota
Els preus públics als quals es refereix aquesta Ordenança són els determinats d’acord amb el següent quadre de tarifes:

Euros
Pabellò
Lloguer de la pista per hora
Sense enllumenat

26,00 €

Amb enllumenat

32,00 €

Per cada terç de pista i hora
Sense enllumenat

8,50 €

Amb enllumenat

28,00 €

Lloguer de la pista mig dia per competició (5 hores)
Sense enllumenat

132,00 €

Amb enllumenat

160,00 €

Lloguer d’un dia

185,00 €

Lloguer d’una setmana

557,00 €
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Activitats que suposen cobrament de quotes

25 % del recaptat

Cursets Privats/campus per hora
Sense enllumenat

20,00 €

Amb enllumenat

22,00 €

Pistes exteriors/Padel/Tennis/… (per hora)
Sense enllumenat

8,00 €

Amb enllumenat

12,00 €

Fútbol (camp de Ses Eres)
Mig Camp (F. 7) per hora

29,00 €

Amb enllumenat (per hora)

35,00 €

Camp complet per hora

58,00 €

Amb Enllumenat (per hora)

64,00 €

Pista gespa (per hora)
Pista futbol 7 (per hora)
Sense enllumenat

28,00 €

Amb enllumenat

32,50 €

Pista futbol 5 (per hora)
Sense enllumenat

19,50 €

Amb enllumenat

30,50 €

Cursets Escoles Esportives Municipals (a pagar en el moment de la inscripió) Preu per curs (mínim 10
matriculats).
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Curset complet

120,00 €

L’import de les quotes s’ha de fer efectiu en el moment de sol·licitar el respectiu servei. En els casos de sol·licituds d’inscripció en cursos
programats, el termini d’ingrés serà el següent: des del dia 20 fins a l’últim dia hàbil del mes anterior al del desenvolupament del curs.
L’ingrés dins aquest termini té caràcter de reserva de plaça; romandrà a lliure disposició de qualsevol altre usuari en cas de no efectuar-se
l’ingrés en el termini establert.
Per a la determinació de les tarifes es tendran en compte els terminis de temps i el període de l’any en què se sol·liciti l’ús de les
instal·lacions.
Article 6 - Exempcions
Estan exempts del pagament de la quota d’abonat els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics, a més dels aturats sense subsidi,
mentre subsistesqui aquesta condició, amb un informe previ del departament d’assistència social.
La sol·licitud d’inscripció o renovació del carnet es farà adjuntant aquells documents que li siguin requerits.
Article 7 - Cobrament de quotes
El cobrament s’efectuarà per mitjà dels responsables del poliesportiu municipal a les instal·lacions esportives municipals.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 17 de setembre de
2015, entra en vigor un cop efectuada la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. ___, de___
de_______) i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

Son Servera, 9 de novembre de 2015
El batle president en funcions
Antoni Servera Servera

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

