Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 70
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Article 1r.- CONCEPTE
De conformitat amb el que preveu l'article 57 i 20 3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de
les piscines i instal·lacions esportives municipals especificades a les Tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 3r.
següent, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Està obligat al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança qui es beneficiï dels serveis, instal·lacions
o activitats prestades o realitzades per aquest Ajuntament, a què es refereix l'article anterior.
Article 3r.- QUANTIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat següent, per a
cada un dels distints serveis o activitats.
2. La Tarifa d'aquesta taxa serà la següent:
Epígraf primer: Utilització d'instal·lacions esportives municipals.
A. Taxes per la utilització de les instal·lacions esportives municipals:
1. CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE CAN MISSES-PISTA D'ALTLETISME
Equips usuaris de categoria regional, inferiors i Futbol laboral:
a) Camp de Fútbol
S'aplicaran les mateixes taxes reflectides en el capítol 4 i referides al camp de futbol de Can Misses i Can Cantó
b) Pistes d'atletisme
- Usuari resident major d'edat/any

60,00 €

- Usuari no resident major d'edat/any

78,00 €

- Usuari resident menor d'edad/any

37,00 €

- Usuari no resident menor d'edat/any

52,00 €

- Club o entitats esportives residents/jornada

13,00 €

- Club o entitats esportives no residents/jornada
- Jornada esportiva a la pista atlética

26,00 €
124,00 €

- Entrada individual pista per a residents/hora

2,40 €

- Entrada individual pista per a no residents/hora

3,00 €

- Cursets Escola Atletisme per a residents/mes

13,00 €

- Cursets Escola Atletisme per a no residents/mes

20,00 €

- Usuari transeünt resident/mes

21,00 €
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- Usuari transeünt no resident/mes

28,00 €

- Usuari o equip del municipi que pertanyi a un centre docent

GRATUÏT

- Curset d'estiu residents

20,00 €

- Curset d'estiu no residents

30,00 €

Els clubs i entitats citades nominalment, no adquireixen cap dret sobre les instal·lacions esportives municipals.
2. PISTES POLIESPORTIVES DE BARRI
- Per equips residents majors de 16 anys/temporada

270,00 €

- Partits o entrenaments equips residents majors de 16 anys/hora diürna

20,00 €

- Partits o entrenaments equips residents majors de 16 anys/hora llum artificial

22,00 €

- Per equips residents menors de 16 anys

GRATUÏT

- Per equips no residents majors de 16 anys per temporada

390,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents majors de 16 anys/hora diürna

25,00 €

- Partits o entranaments equips no residents majors de 16 anys/hora llum artificial

28,00 €

- Per equips federats menors o escolars

GRATUÏT

La utilització de les instal·lacions i l'aplicació de les quotes regiran en horaris que en cap cas interfereixi l'activitat
esportiva generada per l'Associació de Vesins.
B. Taxes per utilització de les piscines i instal·lacions esportives municipals del complex poliesportiu de Can
Misses i Es Viver
1. PISTES DE TENNIS
- Usuari resident, amb llum diürna, major de 16 anys (1 hora x persona)

3,00 €

- Usuari resident, amb llum artificial, major de 16 anys (1 hora x persona)

4,50 €

- Usuari resident, amb llum diürna, menor de 16 anys (1 hora x persona)

1,50 €

- Usuari resident, amb llum artificial, menor de 16 anys (1 hora x persona)

2,80 €

- Usuari no resident, amb llum diürna, major de 16 anys (1 hora x persona)

3,40 €

- Usuari no resident, amb llum artificial, major de 16 anys (1 hora x persona)

6,00 €

- Usuari no resident, amb llum diürna, menor de 16 anys (1 hora x persona)

3,00 €

- Usuari no resident, amb llum artificial, menor de 16 anys (1 hora x persona)

4,50 €

- Abonament de 10 sessions per pista (majors de 16 anys)

45,00 €

- Abonament de 10 sessions per pista (menors de 16 anys)
Quotes cursets a l'Escola Municipal de Tennis

25,00 €
Residents

- Alumne infantil, menor de 16 anys

31,00 €

No residents
36,00 €
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- Alumne adult, major de 16 anys

37,00 €

38,00 €

- Infantil nivell competició

35,00 €

35,00 €

2. PISTES POLIESPORTIVES DE CAN MISSES I PISTES DE PÀDEL ES VIVER
Pista gespa 3
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada hivern

270,00 €

- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada estiu

120,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna

20,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial

22,00 €

- Per equips residents, menors de 16 anys

GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada hivern

390,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada estiu

160,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum diürna

25,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum artificial

28,00 €

- Per a equips federats, menors o escolars sense reserva

GRATUÏT

Pista gespa 1
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada hivern

135,00 €

- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada estiu

80,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna

13,00 €

- Partits o entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial

16,00 €

- Per equips residents, menor de 16 anys

GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada hivern

255,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada estiu

110,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum diürna

18,00 €

- Partits o entrenaments equips no residents, majors de 16 anys/llum artificial

20,00 €

- Per a equips federats, menors o escolars sense reserva

GRATUÏT

Pista ciment 2
- Per equips residents, majors de 16 anys/temporada

124,00 €

- Entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum diürna

4,50 €

- Entrenaments equips residents, majors de 16 anys/llum artificial

7,00 €

- Per equips residents, menors de 16 anys

GRATUÏT

- Per equips no residents, majors de 16 anys/temporada

168,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/llum diürna

12,00 €

- Per equips no residents, majors de 16 anys/llum artificial

20,00 €
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- Equips que pertanyen a la Lliga Municipal de fútbol-sala (partit o entrenament)/jornada

8,00 €

- Equips fútbol-sala federats, menors o escolars sense reserva

GRATUÏT

Pistes de padel
Preus per utilització d'una pista durant 90 minuts
- Matins, fins les 16:30 hores de dilluns a diumenges, i tardes de cap de setmana i
festius

12,00 €

- Dies feiners, fins les 16:30 hores

15,00 €

- Dies feiners, a partir de les 18:00 hores

18,00 €

Escola de padel
- Majors de 16 anys i adults, 2 sessions/setmana

40,00 €

- Majors de 16 anys i adults, 3 sessions/setmana

60,00 €

- Menors de 16 anys, 2 sessions/setmana

30,00 €

Pistes de padel per club esportiu resident
- Preu per utilització d'una pista durant 60 minuts

5,00 €

3. PISCINES I GIMNÀS ES VIVER
a) Abonament individual bany ús lliure i abonament gimnàs ús lliure:
Any
Trimestre

Mes

- Residents bany lliure

145,00 €

45,00 €

30,00 €

- No residents bany
lliure

193,00 €

57,00 €

41,00 €

-

30,00€

Quota gimnàs ús lliure
a.bis) Abonament combinat individual natació-fitness:
Any
Semestre
- Residents

253,00 €

- No Residents
288,00 €
b) Usuari no abonats de piscina o gimnàs:
- Residents, majors de 16 anys

Trimestre

Mes

150,00 €

87,00 €

41,00 €

167,00 €

98,00 €

46,00 €
5,00 €/bany/hora

- No residents, majors de 16 anys

7,00 €/bany/hora

- Residents menors de 16 anys només piscina

3,00 €/bany/hora

- No residents, menors de 16 anys només piscina
b.bis) Abonaments de 10 sessions bany ús lliure
- Abonament de 10 sessions d'1 hora (major de 16 anys)
- Abonament de 10 sessions d'1 hora (menors de 16 anys)
c)Pla Escolar de Natació:
- Per a alumnes residents/curs, amb transport

5,00 €/bany/hora
40,00 €
35,00 €
54,00 €
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Per a alumnes no residents, sense transpor

62,00 €

- Per a residents sense transport/curs
d) Cursets de natació i aquagym:
1 dia x setmana
- Residents

37,50 €
2 dies x setmana

3 dies x setmana

5 dies x setmana

38,00 €

41,50 €

41,50 €

49,50 €

54,00 €

54,00 €

19,00 €

- No residents
25,00 €
d.bis) Combinat cursets de natació i gimnàs:
2 dies x setmana

3 dies x setmana

5 dies x setmana

- Residents

48,00 €

51,50 €

51,5

- No residents

59,50 €

64,00 €

64,00 €

e) Escoles de natació i entitats esportives sense ànim de lucre:
- Fins 2 dies per setmana
- 3 o més dies per setmana
- Utilització d'un carrer
- Competició clubes anual/esportista
f) Taxa activitats complementàries:
Sense ànim de lucre:
- Utilització d'un carrer

6,00
€/esportista/mes
8,00
€/esportista/mes
8,00 €/hora
62,50 €

15,00 €/hora

Amb ànim de lucre:
- Utilització d'un carrer
g) Curs especial 3a. Edat:
- 2 dies per setmana en horari fix
- 3 dies per setmana
- 5 dies per setmana
h) Activitats privades:
- Empreses, carrer/hora
- Clubes, associacions sense ànim de lucre
i) Escoles d'estiu:
- 2 dies/alumne/mes
j) Curs d'estiu de natació:
- Residents
- No residents
k) Per pèrdua del Carnet d'Usuari:
l) Utilització de les saunes:
- Ús puntual 1 sessió

20,00 €/hora
8,00 €/mes
12,00 €/mes
40,00 €/trimestre
20,00 €
10,00 €
25,00 €
54,00 €
68,00 €
5,00 €
4,50 €
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- Abonament 3 sessions

12,00 €

- Abonament 6 sessions

22,00 €

- Abonament 10 sessions

35,00 €

L'horari d'utilització i gaudi dels abonats i usuaris, serà fitxat per la Direcció, atenent les necessitats
prioritàries de les instal·lacions.
La cessió de la instal·lació pot ser gratuïta sempre i quan així ho estimi la Junta Rectora del Patronat i si
l'activitat està patrocinada per l'Ajuntament o P.M.E., sempre i quan vagin acompanyats per persones titulades.
Equips que pertanyen a Centres Públics o Docents concertats i equips federats en edat escolar, podrán
utilitzar les instal·lacions, sempre que existeixi contingent suficient per a la capacitat de les instal·lacions i sempre que la
seva programació així ho permeti.
4. ESTADI MUNICIPAL D'EIVISSA A CAN MISSES, CAMP DE FÚTBOL DE CAN CANTÓ I CAMP DE FÚTBOL DE
CAN MISSES II
- Equips de categoria nacional resident, per entrenaments i partits/mes
640,00 €
- Equips de categoria nacional resident, per entrenaments i partis/11 mesos
- Equips federats Regional i Fútbol Laboral/mes
- Equips federats Regional i Fútbol laboral/11 mesos
- Equips federats categories inferiors/mes
- Equips federats categories inferiors/11 mesos

5.800,00 €
285,00 €
1.915,00 €
59,00 €
640,00 €

Per entrenament o partit, equips no federats o privats:
- Entrenaments 1,5 h. residents

95,00 €

- Entrenaments 1,5 h. no residents

129,00 €

- Partits residents

135,00 €

- Partits no residents

180,00 €

Torneigs i espectacles esportius o de qualsevol altra mena
- Sense ànim de lucre:
a. Residents
b. No residents

98,00 €
146,00 €

- Amb ànim de lucre:
a. Residents

290,00 €

b. No residents

480,00 €

5. ABONATS PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
El usuaris inscrits en 2 o més activitats contemplades en aquesta Ordenança Fiscal, gaudiran d'un
descompte del 25% de bonificació sobre la quota tributària de la segona activitat, d'un 30% sobre la tercera activitat, d'un
40% sobre la quarta activitat i d'un 50% a partir de la cinquena.
Els descomptes s'aplicaran sempre a la quota més econòmica
6. JUBILATS
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S'estableix una quota amb dret a utilització de les instal·lacions esportives municipals per a usuaris jubilats a
partir de 60 anys, amb una quota 50% de reducció sobre les taxes fixades en tots els apartats de les distintes
instal·lacions esportives municipals.
7. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Queden establertes unes quotes per a les distintes Escoles Esportives Municipals del Patronat Municipal
d'Esports:
- Escola de Fútbol, residents/mes
25,00 €
- Escola de Fútbol, no residents/mes

26,00 €

- Escola de Fútbol Sala, residents/3 mesos

14,00 €

- Escola de Fútbol Sala, no residents/3 mesos

18,00 €

- Escola de Minibàsquet, residents/3 mesos

14,00 €

- Escola de Minibàsquet, no residents/3 mesos

18,00 €

- Escola de Handbol, residents/3 mesos

14,00 €

- Escola de Handbol, no residents/3 mesos

18,00 €

- Escola de Voleibol, residents/3 mesos

14,00 €

- Escola de Voleibol, no residents/3 mesos

18,00 €

- Escola de Tennis Taula, Tir amb Arc, Escacs i Bàdminiton, residents/mes

15,00 €

- Escola de Tennis Taula, Tir amb Arc, Escacs i Bàdminiton, no residents/mes

18,00 €

8. FAMÍLIES NOMBROSES, DISMINUÏTS FÍSICS I PSÍQUICS
S'estableix una quota amb el dret a la utilització de les instal·lacions esportives municipals pels usuaris que
pertanyen a famílies nombroses i usuaris amb minusvalideses físiques o psíquiques, que consistirà en una reducció del
50% sobre les quotes fixades en tots els apartats de les diferents instal·lacions esportives municipals.
Per a l'aplicació de la reducció en el cas d'usuaris que pertanyen a família nombrosa hauran d'acreditar la seva
condició i estar en possessió del carnet o document que especifiqui la seva pertinença a la família nombrosa.
En el cas d'usuaris amb minusvalideses físiques o psíquiques se sol·licitarà certificat que acrediti la seva
minusvalidesa per a l'aplicació de la reducció.
9. FAMÍLIES
Els usuaris membres de la mateixa unitat familiar amb número superior a 2 gaudiran d'una bonificació d'un
10% en el segon membre, 25% en el tercer membre i un 25% en el quart membre.
En cas de menors de 18 anys serà gratuït el bany ús lliure, sempre i quan el pare, mare o tutor/a tengui un
abonament individual bany ús lliure.
Article 4t- NORMES DE GESTIÓ
Tindran la consideració d'abonats de les instal·lacions els qui ho sol·licitin a l'Ajuntament en instància dirigida al
Sr. Alcalde President, fent constar edat i domicili. La qualitat d'abonat o usuari serà atorgada per la Junta Rectora del
Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa.
Una vegada comprovat que la sol·licitud reuneix totes les condicions exigides s'entregaran dues fotografies
format carnet per persona i serà expedit el corresponent carnet.
Article 5è.El tribut es considerarà meritat simultàniament a la utilització dels béns i serveis objecte d'aquesta Ordenança,
i les quotes, salvat les d'abonament, es recaptaran en el moment d'entrar en el recinte.
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Article 6è.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquest tribut municipal se sancionarà amb multes en la quantia
autoritzada per la Llei de Règim Local, Reglament d'Hisendes Locals i altres disposicions vigents.
PARTIDES FALLIDES
Es consideraran partides fallides les quotes legalment imposades que no puguin fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment. Per a la seva declaració s'instruirà l'oportú expedient, l'aprovació del qual serà
competència del Ple.
ANNEX
Quotes de l'Ordenança Fiscal reguladora de les taxes del nou Poliesportiu Municipal Es Pratet i del nou Poliesportiu
Municipal Es Viver Figueretes.
TARIFES
1.- Gimnàs del poliesportiu i piscina Es Viver
1.- Cessió ús per activitats d'interès del P.M.D.:
a) Utilització puntual activitats

10,00 €

b) Ús 1 hora/setmanal per a cursos diversos

30,00 €

- Clases de gimnàstica de manteniment, 2 dies/setmana

30,00 €/mes

2.- Entrenaments i competicions equips federats residents:
a. Fins a cateroria Cadet/mes

50,00 €

b. Juvenil/mes

54,00 €

c. Junior/mes

68,00 €

d. Senior/mes

98,00 €

e. Abonament temporada clubes, mínim 4 equips, d'octubre a juny

968,00 €

2.- Entrenaments i competicions equips federats no residents
a. Fins a categoria Cadet/mes

68,00 €

b. Juvenil/mes

83,00 €

c. Junior/mes

86,00 €

d. Senior/mes

116,00 €

3. Lloguer de la instal·lació per un entrenament o partit
- Residents:
a Fins a categoria Cadet

10,00 €

b. Juvenil

13,00 €

c. Junior

13,00 €

d. Senior

20,00 €

e. Abonament temporada només partits competició, d'octubre a juny
- No residents:

195,00 €
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a Fins a categoria Cadet

10,00 €

b. Juvenil

13,00 €

c. Junior

13,00 €

d. Senior

29,00 €

4. Torneigs i espectacles esportius o de qualsevol altra mena
- Sense ànim de lucre:
a. Residents
b. No residents

98,00 €
146,00 €

- Amb ànim de lucre:
a. Residents

290,00 €

b. No residents

480,00 €

C. Preus per la cessió i utilització del saló d’actes de l’edifici del Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament d’Eivissa a les instal·lacions municipals de Can Misses.
A. Entitats lucratives, residents al municipi:
- Despeses de manteniment per hora

10,00 €

B. Entitats lucratives, no residents al municipi:
- Despeses de manteniment per hora

15,00 €

C. Entitats no lucratives:
C.1.- Residents al municipi per acte no superior a 3 hores

3,00 €

C.2.- Residents al municipi per acte superior a 3 hores

6,00 €

C.3.- No residents al municipi per acte no superior a 3 hores

6,00 €

C.4.- No residents al municipi per acta superior a 3 hores

12,00 €

La cessió d’us del Saló d’Actes del Patronat d’Esports, pot ser gratuïta sempre i quan ho acordin els òrgans
municipals de l’Ajuntament d’Eivissa o Patronat Municipal d’Esports, atenent-se als interessos mutus entre les parts i atès
a l’interès de l’activitat per el Municipi d’Eivissa.
NORMES DE GESTIÓ:
1. Les persones i entitats interessades en la cessió d’us i serveis del Saló d’Actes del Patronat Municipal d’Esports, ho
hauran de sol·licitar per escrit a:
−
la direcció del Patronat Municipal d'Esports per a cessió d'ús i serveis de les sales.
−
la secretaria del Patronat Municipal d'Esports.
2. Juntament amb la sol·licitud s’haurà de adjuntar la documentació pertinent (acreditació de residència o seu social,
acreditació d’entitat no lucrativa, fotografies, memòria de l’activitat, etc, segons els casos).
3. La condició de resident al Municipi d’Eivissa s’acreditarà mitjançant el certificat del darrer Padró Municipal d’Habitants.
4. La condició d’entitat amb seu social al Municipi d’Eivissa s’acreditarà mitjançant fotocòpia de l’escriptura de constitució
degudament inscrita.
5. La condició d’entitat no lucrativa s’acreditarà mitjançant fotocòpia dels estatuts degudament legalitzats.
6. Les condicions per a la utilització de les instal·lacions i serveis per tercers seran fixades per l’Ajuntament o Patronat
Municipal d’Esports que hauran de ser acceptades pels usuaris.
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7. Els horaris i dies d’utilització i serveis del Saló d’Actes del Patronat Municipal d’Esports seran fixats per la direcció del
Patronat, atenent-se en tots els casos a les necessitats prioritàries de les instal·lacions i serveis del Patronat o
Ajuntament.
8. Una vegada autoritzada la utilització de les instal·lacions o serveis es podrà fer efectiu l’import dels preus establerts, a
l’oficina o secretaria del Patronat Municipal d’Esports.
9. Les quotes s’abonaran abans d’entrar en el recinte o rebre el servei.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2015, publicada l’aprovació definitiva en el BOIB de dia 5 de març de
2016 , núm. 30, entraran en vigor a partir del dia 6 de març de 2016 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

