19 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1.
1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa en els
articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la "Taxa per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals"
que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57
del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Objecte
a) Constitueixen l'objecte d'aquesta taxa els serveis i les prestacions motivats per l'assistència i/o us
de les esmentades instal·lacions.
Article 2. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn de l'ús i
dels serveis existents en les instal·lacions esportives municipals o els sol·licitin.
2. Classificació de sol·licituds:
A) Sol·licituds per a activitats atípiques: totes aquelles de caire esportiu, cultural, recreatiu i
d'exhibició. Serà imprescindible la sol·licitud per escrit, acompanyada del projecte de l'activiat a
desenvolupar, que en aquests casos només podran sol·licitar-la entitats/associacions legalment
registrades. En aquests casos se signarà un acord/conveni d'utilització que podrà anar acompanyat
del dipòsit d'una fiança.
B) Sol·licitud dels centres docents del municipi de Selva:
Podran desenvolupar-hi l'ensenyança de l'Educació Física en horari lectiu. Igualment s'hi podran
desenvolupar les activitats extra escolars, organitzades pels mateixos centres o per les AMPAS
respectives, sempre que vagin adreçades als alumnes de les escoles del municipi de Selva.
Les activitats recollides en aquest apartat seran preferents a qualsevol altre de les previstes en
aquesta ordenança.
C) Sol·licitud particular: (pràctica lliure) dins l'horari obert al públic establert a cada instal·lació
Esportiva Municipal.
Cl. Us esporàdic: es farà efectiu la quota fixada en l'article 4t de la present ordenança fiscal.
C.2 Us organitzat: (activitats organitzades per l'Ajuntament de Selva) segons el programa de
l'activitat, gaudiran d'unes hores dirigides per personal docent, sempre que hagin satisfet el
pagament de la quota establerta per l'ordenança vigent.
C.3 Sol·licitud d'un col·lectiu de practicants: cal entendre una entitat, col·lectiu o grup d'amics.
Per això, serà necessària reservar la Instal·lació Esportiva Municipal i nomenar un responsable
de l'activitat, el qual tindrà tota la responsabilitat de tot el que en la instal·lació ocorri, del
malbé que pugui sofrir el material, com també serà l'encarregat d'anul·lar la reserva si s'escau.
Aquest responsable donarà les seves dades personals abans d'iniciar l'activitat.
C.3.1 Us esporàdic: supeditat a l'horari de la Instal·lació Esportiva Municipal i als espais lliures
efectius. S'abonarà la quota establerta en l'article 4t de la present ordenança.

C.3.2 Us continuat: se sol·licitarà per escrit i se signarà un acord en el qual figuraran les
obligacions d'ambdues parts, com també l'horari reservat.
C.4 Sol·licitud d'associacions/clubs: serà condició indispensable que el club/associació
sol·licitant estigui legalment registrat en el registre d'associacions.
C.4.1 Us esporàdic: supeditat a l'horari de la Instal·lació Esportiva Municipal i als espais lliures
efectius.
C.4.2 Us continuat: a principi de temporada; s'haurà de sol·licitar l'ús per escrit amb un mes
d'antelació. Se signarà un acord en el qual s'especificarà l’horari reservat i les obligacions
d'ambdues parts.
C.5 Sol·licitud per a altres activitats:
C.5.1 Cursets de caire esportiu promoguts per associacions/clubs. Ho sol·licitaran per escrit i
s'hi adjuntarà la programació del curset, com també els seus objectius.
Aquestes sol·licituds seran resoltes particularment per la Comissió de Govern.
En el supòsit de l’ús de les piscines municipals per a cursets de natació i per tal de fer-ho
compatible amb l’ús lliure, es podrà ocupar com a màxim un terç de l’amplària total de la
piscina.
C.5.2 Tornejos: només s'acceptaran els que promoguin entitats ciutadanes que ho sol·licitin per
escrit i s'hi adjuntarà el calendari de competició. Aquestes sol·licituds seran resoltes
particularment per la Comissió de Govern.
Article 3. Reduccions de quotes i exempció de pagament
Quedaran exempts de pagament els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics així com els
aturats sense subsidi, prèvia proposta de Serveis Socials.
Pel que fa als clubs i associacions degudament registrades queden exempts del pagament de la taxa.
En tots els casos es farà la petició/sol·licitud d'exempció a l'Ajuntament de Selva.
Article 4. Quantitat
a) Serveis referits a l’article 2.a
Les quotes a que fan referència aquesta ordenança és faran efectives en el moment de sol·licitar la
prestació del servei.
Les quantitats a aplicar son les següents:
1. Piscines municipals:
Per a residents: Abonament individual bany lliure, majors de 18 anys (juny/setembre)......25,00 euros
Per a residents: Abonament individual juvenil bany lliure, menors de 18 anys
(juny/setembre).............................................................................................................18,00 euros
Residents: quota per dia bany lliure, majors de 18 anys ....................................................0,60 euros
Residents: quota per dia bany lliure, menor de 18 anys .....................................................0,50 euros
No residents: quota per dia bany lliure, majors de 16 anys ................................................3,00 euros
No residents: quota per dia bany lliure, menors de 16 anys ...............................................2.00 euros
Els menors de 0 a 3 anys, no pagaran.
L'Ajuntament donarà als abonats un carnet, personal i intransferible, que haurà de ser exhibit a
requeriment dels encarregats de les instal·lacions municipals.
2. Espais esportius exteriors:

B.l-TENNIS
Diürn/pista/hora (fins a 16 anys)
Diürn/pista/hora (a partir 17 anys)
Amb Llum/pista/hora (fins a 16 anys)
Amb Llum/pista/hora (a partir de 17anys)

RESIDENT
3,00 Euros
4,00 Euros
6,00 Euros
8,00 Euros

NO RESIDENT
15,00 Euros
18,00 Euros
20,00 Euros
20,00 Euros

B.2.- CAMP DE FUTBOL
Diürn/partit
Amb Llum/partit

RESIDENT
Gratuït
6,00 euros

B.3.- PISTA DE PADEL
Diürn/pista/hora (fins a 16 anys)
Diürn/pista/hora (a partir 17 anys)
Amb Llum/pista/hora (fins a 16 anys)
Amb Llum/pista/hora (a partir de 17 anys)

RESIDENT
4,00 Euros
8,00 Euros
6,00 Euros
10,00 Euros

NO RESIDENT
16,00 Euros
18,00 Euros
20,00 Euros
20,00 Euros

B.4.- PISTES POLIESPORTIVES
Diürn/hora
Amb Llum/hora

RESIDENT
Gratuït
Gratuït

NO RESIDENT
15 €
20 €

3.- Espais esportius coberts:
Cl.- PAVELLO ESCOLAR M3-b
Lloguer pista central/hora

RESIDENT
15,00 euros

NO RESIDENT
60,00 euros
100,00 euros

NO RESIDENT
35,00 euros.

Article 5. Normes de gestió
1. La recaptació de la taxa la realitzarà l'Ajuntament, mitjançant el seu propi personal adscrit a cada
instal·lació o bé pel concessionari del Bar. El responsable nomenat lliurarà a la persona/entitat
sol·licitant del servei b corresponent rebut.
2. Com a norma general resta prohibit el cobrament per l'entrada i assistència a qualsevol competició
i/o espectacle que tinguin lloc en qualsevol instal·lació Esportiva Municipal; no obstant això, els clubs i
altres entitats ho podran fer si compten amb el consentiment i el vist-i-plau de l'Ajuntament de Selva.
3. Les quotes que per qualsevol causa no s'hagin ingressat, s'han d'exigir per la via de constrenyiment
en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació, per les normes que el complementin o el
substitueixin.
Article 6. Infraccions i sancions tributàries
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.
L’Ajuntament es reserva el dret a restringir l’ús de les instal·lacions a qualsevol persona que hagi
infringit qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta ordenança.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
defraudades no prescrites.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no es previst en aquesta Ordenança s'hi aplicarà el que s'estableix en la vigent Llei de
règim local i demés disposicions.
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.

