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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

23454

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de la piscina del
poliesportiu municipal Son Angelats.

Per acord de Ple de data 1 d'octubre de 2013, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la
utilització de la piscina del poliesportiu municipal Son Angelats. Finalitzat el període d'exposició pública i, atès que no s'han presentat
al·legacions, s'aprova definitivament l'esmentada modificació i per aquest motiu, es publica el text íntegre de l'esmentat acord, que és el
següent:

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL SON ANGELATS
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 l'ús, la prestació de serveis i/o activitats de la piscina
del poliesportiu municipal Son Angelats.
Article 2. Obligació de contribuir.
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L'obligació de contribuir neix per l'ús, la prestació de serveis i/o activitats de la piscina del poliesportiu municipal Son Angelats i demés
instal·lacions que per aquest motiu fos necessari o convenient.
Article 3. Fet imposable.
El fet imposable està constituït per l'ús, la prestació de serveis i/o activitats de la piscina del poliesportiu municipal de Son Angelats i demés
instal·lacions que per aquest motiu fos necessari o convenient.
Article 4. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament del preu públic les persones usuàries, prestatàries del servei i/o activitat de la piscina del 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 de
l'apartat següent.
Les tarifes del present preu públic seran les fixades a l'annex del present document.
Article 6. Reduccions i bonificacions.
1.Toda reducció o bonificació serà únicament aplicable als usuaris residents a Sóller, Fornalutx i Deià
2.Reducció per família: Toda reducció per família quedarà subjecta a l'assenyalat a l'annex adjunt al present document. En cas de que
l'explotació de la piscina fos objecte de concessió, l'import d'aquesta bonificació serà assumit per la concessionària.
3.Persones minusvàlides: La reducció general serà d'un 50% pels 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
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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 del sol·licitant. En cas que l'explotació de la piscina fos objecte de concessió, l'import d'aquesta bonificació
serà assumit per la concessionària.
Article 7. Obligació de pagament.
1.L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que es sol·licita qualsevol dels serveis o activitats
especificats a l'article 3er.
2.El pagament del preu públic s'efectuarà a l'entrada de la Piscina Municipal Coberta, tret que s'acrediti que s'ha realitzat amb anterioritat.
Article 8. 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 (Piscina
Coberta) o bé mitjançant domiciliació bancària. El responsable nomenat 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 9. 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
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La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX
PISCINES MUNICIPALS SON ANGELATS - INFORMACIÓ ABONAMENTS
El preu dels abonaments inclou natació lliure (sense monitor ni material).
PERÍODE/EDAT

1 MES

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

De 6 a 16 anys

15,00 €

40,00 €

60,00 €

108,00 €

De 17 a 25 anys

25,00 €

66,00 €

102,00 €

154,00 €

De 26 a 65 anys

30,00 €

75,00 €

120,00 €

180,00 €

Pensionistes , majors de 65 anys i
membre família nombrosa

15,00 €

40,00 €

60,00 €

108,00 €

Familiar
(unitat familiar amb fills/filles menors de 16 anys)

49,00 €

118,00 €

180,00 €

300,00 €

Família nombrosa

49,00 €

100,00 €

177,00 €

224,00 €

Despeses addicionals (sumar a qualsevol quota elegida)
Assegurança per abonament anual

10,00 €

Assegurança per a la resta de periodicitats d'abonaments
Targeta (dipòsit)

+1€ per mes d'abonament
6,00 €
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Inscripcions (matrícules)

De 6 a 25 anys/Pensionistes i +de 65 anys

15,00 €

De 26 a 65 anys

20,00 €

Familiar

15,00 €

Reduccions
Persones amb minusvalidesa

Descompte del 50% sobre la quota d'abonament/entrada puntual

Abonament nou o renovació anual realitzats entre el 16 i 30 de
Descompte del 10% sobre la quota d'abonament
setembre o altre data estipulada per l'entitat gestora.

Lloguer Taquilles
1 MES

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

10,00 €

25,00 €

40,00 €

60,00 €

PREU ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ PER UN DIA
ENTRADA PUNTUAL

PREU
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Fins a 5 anys

Gratuït

6 a 25 anys/pensionistes i + de 65 anys

4,00 €

Adults

5,00 €

ACTIVITATS AQUÀTIQUES DIRIGIDES (Quotes mensuals per abonats)
ACTIVITAT
NATACIÓ
MATRONATACIÓ 6 A 24
MESOS
PINGÜINS 2 A 3 ANYS
DOFINS 4 A 5 ANYS

1
sessió
minuts)

(30 2 sessions (30
1 sessió (60 minuts)
minuts/sessió)

2 sessions
(45 minuts/sessió)

25€/MES
15'50€/MES

31€/MES

14€/MES

28€/MES
21€/MES + ABONAMENT

26'50€/MES
+ABONAMENT

ADULTS

21€/MES (45 minuts)
+ABONAMENT

26'50€/MES
+ ABONAMENT

AQUAGYM
AQUAFITNESS
AQUASALUT

21€/MES (45 minuts)
+ABONAMENT

26'50€/MES
+ABONAMENT

INFANTIL 6 A 14 ANYS

Preus per a residents a Sóller, Fornalutx i Deià
Altres llocs de residència: increment del 20%
Les piscines romanen tancades durant 2 setmanes a l'any per manteniment.
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HORARI D'OBERTURA I TANCAMENT
DIES

HORARI

Dilluns a divendres

8.00h.- 21'30h.

Dissabtes

8.00h. - 21.00h

Diumenges

8'30h. -14.00h.
Sóller, 16 desembre de 2013
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El Batle,
Carlos Simarro Vicens
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