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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

15512 Aprovació definitiva Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis al
poliesportiu de Son Angelats. (Exp. 38/2014 Entitat Pública Empresarial Sóller 2010)

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2014, va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora
dels preus públics per a la prestació de serveis al poliesportiu de Son Angelats.

Finalitzat el període d'exposició pública i, atès que no s'han presentat al·legacions, s'aprova definitivament l'esmentada ordenança i per aquest
motiu, es publica el text íntegre de l'esmentat acord, que és el següent:

Aprovació definitiva Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis al poliesportiu de Son Angelats. (Exp. 38/2014
Entitat Pública Empresarial Sóller 2010).

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament

Atès el previst a l'article 127, en relació a l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sóller percebrà un Preu Públic per a la prestació de serveis al poliesportiu municipal Son
Angelats, que es regirà per la present ordenança.

Article 2. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix per l'accés al Poliesportiu de Son Angelats, i per la sol·licitud d'utilització dels diferents serveis existents al
mateix. El pagament del preu públic s'efectuarà a l'entrada a la instal·lació, tret que s'acrediti que s'ha realitzat amb anterioritat.

Article 3. Fet imposable

El fet imposable està constituït per la utilització dels diferents espais o serveis existents al poliesportiu municipal de Son Angelats, i que
s'enumeren a les tarifes que es detallen més endavant.

Article 4. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament del preu públic les persones usuàries dels distints serveis o que sol·licitin entrada al poliesportiu municipal de Son
Angelats.

Article 5. Quantia

La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa per cada un dels diferents usos, serveis i activitats
dels apartats següents.

Article 6. Carnets d'abonament.

La Batlia, o òrgan en qui delegui, queda facultada per expedir carnets d'abonament a l'ús de les instal·lacions, els quals poden tenir diferents
caràcters. A l'efecte d'expedir el carnet d'abonat aquestes són les situacions que es podran considerar:

ABONAMENTS A LA PISCINA

a. Abonament individual infantil: Les persones que tenen entre 6 i 16 anys a l'hora de tramitar la sol·licitud d'inscripció o renovació.
S'acreditarà la característica amb el DNI o llibre de família.

b. Abonament individual juvenil: Les persones que tenen entre 17 i 25 anys a l'hora de tramitar la sol·licitud d'inscripció o renovació.
S'acreditarà la característica amb el DNI.

c. Abonament individual ordinari: Les persones que tenen entre 26 i 65 anys a l'hora de tramitar la sol·licitud d'inscripció o
renovació. S'acreditarà la característica amb el DNI.
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d. Abonament individual reduït: Les persones majors de 65 anys, amb condició de pensionista o membres de família nombrosa a
l'hora de tramitar la sol·licitud d'inscripció o renovació. S'acreditarà la condició amb el DNI, certificat de pensionista o carnet de
família nombrosa respectivament; o altre document oficial reconegut per l'administració corresponent.

e. Abonament familiar: Per a membres de la mateixa unitat familiar, pares i fills menors de 18 anys. Es considerarà al pare o mare
com a titular de l'abonament i, a la resta de membres com a abonats beneficiaris. Per acreditar la relació familiar s'haurà de presentar
llibre de família o certificat de convivència.

f. Abonament família nombrosa: Per a membres de la mateixa unitat familiar, pares i fills detallats al carnet de família nombrosa. Es
considerarà al pare o mare com a titular de l'abonament i, a la resta de membres com a abonats beneficiaris. Per acreditar la relació
familiar s'haurà de presentar llibre de família nombrosa en vigor.

g. Abonament família monoparental: Per a membres de la mateixa unitat familiar, quan aquesta està constituïda per un sol progenitor
amb el qual conviuen els fills nascuts o adoptats que constitueix el seu únic sustentador. Per acreditar la situació familiar s'haurà de
presentar llibre de família, sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador, o certificat de defunció de l'altre progenitor.

Així mateix cada categoria d'abonat es pot subdividir, segons el termini de temps pel que es tramiti l'abonament, en:

h. Abonament mensual. Permet l'accés a la instal·lació durant tot un mes, comptant des del dia que es tramita.

i. Abonament trimestral. Permet l'accés a la instal·lació durant tres mesos, comptant des del dia que es tramita.

j. Abonament semestral. Permet l'accés a la instal·lació durant sis mesos, comptant des del dia que es tramita.

k. Abonament anual. Permet l'accés a la instal·lació durant dotze mesos, comptant des del dia que es tramita.

ABONAMENTS AL GIMNÀS O COMBINAT GIMNÀS I PISCINA

l. Abonament individual bàsic: Permet l'accés i ús de l'equipament del gimnàs.

m. Abonament individual amb activitats: Permet l'accés i ús de l'equipament del gimnàs, així com a les activitats col·lectives que es
seleccionin en tramitar l'abonament.

Així mateix les categories d'abonats es poden subdividir, segons el termini de temps pel que es tramitin els abonaments, en:

n. Abonament mensual. Permet l'accés a la instal·lació durant tot un mes, comptant des del dia que es tramita.

o. Abonament trimestral. Permet l'accés a la instal·lació durant tres mesos, comptant des del dia que es tramita.

p. Abonament semestral. Permet l'accés a la instal·lació durant sis mesos, comptant des del dia que es tramita.

q. Abonament anual. Permet l'accés a la instal·lació durant dotze mesos, comptant des del dia que es tramita.

L'expedició dels anteriors carnets meritarà les següents quotes:

CARNET PISCINA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Abonament individual infantil 14,40 € 33,06 € 49,59 € 89,26 €

Abonament individual juvenil 20,66 € 54,55 € 84,30 € 127,27 €

Abonament individual ordinari 24,79 € 61,98 € 99,17 € 148,76 €

Abonament individual reduït 14,40 € 33,06 € 49,59 € 89,26 €

Abonament familiar 40,50 € 97,52 € 148,76 € 247,93 €

Abonament familiar reduït 40,50 € 82,64 € 146,28 € 185,12 €
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CARNET GIMNÀS

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Abonament individual bàsic 28,93 € 82,64 € 136,36 € 206,61 €

Abonament indiv + 1 activitat 33,06 € 95,04 € -- --

Abonament indiv + 2 activitats 41,32 € 119,83 € -- --

Abonament indiv + 3 activitats 49,59 € 144,63 € -- --

Suplement a partir de la 4ª activitat 4,13€/activitat a sumar a l'abonament triat

CARNET PISCINA + GIMNÀS

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Abonament individual bàsic 45,45 € 132,23 € 231,40 € 314,05 €

Abonament indiv + 1 activitat 49,59 € 144,63 € -- --

Abonament indiv + 2 activitats 57,85 € 169,42 € -- --

Abonament indiv + 3 activitats 61,98 € 181,82 € -- --

Suplement a partir de la 4 activitat 4,13€/activitat a sumar a l'abonament triat

CARNET SKATE

ANUAL

Abonament individual GRATUÏT

Despeses addicionals (sumar a qualsevol quota elegida)

Assegurança anual 8,26 €

Assegurança (per a la resta de periodicitats d'abonaments) 0,83€/mes

Targeta (dipòsit) 4,96 €

Matrícules
Abonament individual ordinari 16,53 €

Resta d'abonaments 12,40 €

Article 7. Quota tributària.

Els preus públics a què es refereix aquesta Ordenança seran els determinats d'acord amb el següent quadre de tarifes.

ESCOLA DE NATACIÓ/ACTIVITATS AQUÀTIQUES (Quotes mensuals per abonats a la piscina)

ABONATS A LA PISCINA

1 ses/set 2 ses/set

Natació Nadons 20,66 € --

Natació Pingüins 12,81 € 25,62 €

Natació Dofins 11,57 € 23,14 €

Natació Infantil 17,36 € 21,90 €

Natació Adults 17,36 € 21,90 €
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ABONATS A LA PISCINA

Natació Sincronitzada -- 24,79 €

Dirigides Aigua 17,36 € 21,90 €

Natació Escolar 0,83 € PER NIN I PER SESSIÓ

Classe particular 24,79 €/h

ACTIVITATS COL·LECTIVES FITNESS

MENSUAL TRIMESTRAL

1 activitat 24,79 € 69,42 €

Pac 2 activitats 37,19 € 101,65 €

Pac 3 activitats 41,32 € 119,01 €

Més activitats 4,13 € més per activitat triada

Entrenament Personal 24,79 €/h

ACCÉS PUNTUAL

NO ABONAT ACTIVITAT ESCOLAR ENTITATS ESPORTIVES

Accés piscina 1 dia
(menors de 5 anys gratuït, 6-25 anys, +65 anys i
pensionistes 4€)

4,13 € 0,83 €/pers
-50%

(accés grup)

Bono 10 accessos piscina
(per emprar fins final d'any)

33,06 € -- --

Accés gym 1 dia 4,13 € -- --

Accés 1 dia piscina + gym 8,26 € -- --

RESERVES D'ÚS PISCINES

ABONAT PISCINA NO ABONAT ACTIVITAT ESCOLAR
ENTITAT

ESPORTIVA

Ús exclusiu carril
(màx. d'usuaris segons edats i activitats concretes)

22,31 €/h 29,75 €/h -- GRATUÏT

Ús exclusiu mitja piscina petita sencera 24,79 €/h 41,32 €/h -- GRATUÏT

RESERVES D'ÚS PISTA POLIESPORTIVA

RESIDENT NO RESIDENT CENTRE ESCOLAR LOCAL
ENTITAT ESPORTIVA

LOCAL

ALTRES

ENTITATS NO

LOCALS

1 mòdul 20,66 € 24,79 € Gratuït Gratuït 24,79 €

Pista sencera 49,59 € 59,50 € Gratuït Gratuït 59,50 €

Suplement enllumenat Gratuït

Suplement magatzem Gratuït

Ús vestidor Gratuït
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RESERVES D'ÚS PISTES PETANCA

CENTRE ESCOLAR ENTITAT ESPORTIVA ALTRES

1 pista Gratuït Gratuït 4,13 €/h

Suplement llum Gratuït

Suplement magatzem Gratuït

RESERVES D'ÚS PISTA SKATE

ACTIVITAT GRATUÏTA ACTIVITAT AMB PREU

RESERVA PER HORA Gratuït 8,26 €

RESERVA PER DIA Gratuït 24,79 €

RESERVES D'ÚS ALTRES ESPAIS

SENSE ÀNIM LUCRE ÚS PUNTUAL ÚS MENSUAL 1-10h/sem ÚS MENSUAL +10h/sem

Sala polivalent 28 Gratuït 8,26 €/h 7,44 €/h 6,61 €/h

Box 54 Gratuït 2,07 €/h 1,65 €/h 1,45 €/h

Box 51 Gratuït 4,13 €/h 3,31 €/h 2,89 €/h

LLOGUER DE TAQUILLES

1 MES 3 MESOS 6 MESOS 1 ANY

8,26 € 20,66 € 33,06 € 49,59 €

Tots aquests preus i tarifes no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

L'import de les tarifes es farà efectiu una vegada aprovada la sol·licitud de l'accés o el servei respectiu, sempre abans de començar l'activitat.
En els casos de sol·licitud d'inscripció a cursos s'estableix com a termini d'ingrés els dies compresos entre el 20 i el darrer dia hàbil del mes
anterior al del desenvolupament del curs. L'ingrés en dit termini tindrà caràcter de reserva de plaça, la qual romandrà a lliure disposició de
qualsevol altre persona usuària en el cas de no efectuar-se l'ingrés en el termini esmentat.

En el cas d'establir noves activitats o serveis esportius, la quantia del preu públic per aquestes serà la proposada per la Direcció de la
instal·lació esportiva. A aquest efecte, un cop elaborat l'estudi econòmic, la Direcció elevarà proposta per la determinació del preu públic per
la Junta de Govern Local.

Article 8. Reduccions, bonificacions i exempcions.

1. Les tarifes seran únicament aplicables a les persones usuàries residents a Sóller, Fornalutx i Deià. Altres llocs de residència: increment del
20%.

2. Persones minusvàlides: La reducció general serà d'un 50% per les persones sol·licitants que tinguin la condició de minusvàlids
degudament acreditada per l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS). Reduccions superior a la general es sol·licitaran al departament de
Serveis Socials municipal, que serà l'òrgan encarregat de resoldre i proposar la bonificació aplicable, mitjançant informe la renta dels quals
no superi l'import del Salari Mínim Interprofessional i que aportin un informe metge que acrediti la conveniència de realitzar l'activitat
escollida en relació amb la incapacitat declarada; això no obstant el percentatge podrà ser augmentat o reduït en virtut de l'informe dels
Serveis Socials municipals en atenció al grau de minusvalidesa de la persona sol·licitant. En cas que l'explotació de la piscina fos objecte de
concessió, l'import d'aquesta bonificació serà assumit per la concessionària.

3. Els menors de 6 anys estan exempts de realitzar l'abonament per accedir als cursos de les activitats aquàtiques dirigides

4. Abonaments anuals a la piscina d'esportistes federats:
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Tendran un 40% descompte les persones practicants d'esports d'aigua adscrits a entitats esportives amb seu a Sóller, Fornalutx o
Deià; sempre i quan estiguin incloses dins els llistats proporcionats pels responsables de l'entitat a la que pertanyen, quan aquesta
realitzam la sol·licitud de reserva d'espai, segons s'estableix a l'ordenança d'ús.
Tendran un 25% descompte les persones practicants d'altres esports, adscrits a entitats esportives amb seu a Sóller, Fornalutx o Deià.
S'acreditarà la condició amb la fitxa federativa o carnet d'esport escolar en vigor.

Article 9. Normes de gestió.

1. La recaptació del preu públic (tarifa) la realitzarà l'Ajuntament o l'entitat pública corresponent si hi hagués encomana de gestió, tret en cas
de concessió administrativa, en que correspondrà a la concessionària, mitjançant el seu propi personal adscrit a a la instal·lació o bé
mitjançant domiciliació bancària. La persona responsable nomenada lliurarà a la persona/entitat sol·licitant del servei el corresponent rebut.

2. Les quotes que per qualsevol causa no s'hagin ingressat hauran d'exigir-se per via de constrenyiment en la forma prescrita pel Reglament
general de recaptació i per les normes que el complementin o el substitueixin.

Article 10. Infraccions i sancions.

1. En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció, haurà de tenir-se en compte el que disposa la legislació sobre règim local i
disposicions complementàries o supletòries.

2. La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes defraudades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

La present ordenança deroga a tots els efectes l'ordenança de preus públics per l'ús de les piscines de Son Angelats, publicada al BOIB el 20
de desembre de 2013.

Sóller, 1 de setembre de 2014.

El Batle,
Carlos Simarro Vicens
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