“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Article 1.- CONCEPTE.
D’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei
d’utilització de dependències i instal·lacions municipals amb les tarifes regulades a
l’article 3 següent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn
de la utilització de les instal.lacions o dependències municipals, és a dir, les
persones que en sol·licitin l’ús.
A aquest efecte, s’entendrà que no tenen caràcter de benefici les activitats fetes
amb objectius culturals, educatius o socials, sempre prèvia justificació i a
consideració de l’òrgan municipal competent.
Article 3.- TARIFES.
Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
1. Utilització d’instal.lacions esportives:
• Hora poliesportiu sense llum: 15’03 €
• Hora poliesportiu amb llum: 21’04 €
• Hora camp de futbol gran sense llum: 15’03 €
• Hora camp de futbol gran amb llum: 21’04 €
• Hora camp futbol 7 sense llum: 9’02 €
• Hora camp futbol 7 amb llum: 15’03 €
2. Utilització d’instal.lacions en els centres docents:
• Hora sala psicomotricitat Sta. Àgueda: 3’00 €
• Hora aules, menjadors i altres: 2’40 €
3. Utilització altres dependències municipals:
• Hora de qualsevol sala o dependència municipal: 2’40 €
Es procurarà que les quantitats ingressades pels diferents conceptes reverteixin en
les instal.lacions que les han originades, a títol orientatiu.
Article 4.- Obligació de pagament.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança esdevindrà en
el moment en què se sol·liciti la utilització de referència.
Article 5.- Dret supletori.
Pel procediment de recaptació dels drets meritats en aquesta Ordenança s’aplicarà
supletòriament la Llei general tributària.
Article 6.- Vigència i derogació.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el
BOIB i regirà fins a la seva derogació tàcita o expressa.
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Aquesta Ordenança deroga l’actual sobre taxa per ús d’instal.lacions esportives
municipals.”
-------------

APROVACIÓ.- Per fer constar que la present ordenança fou aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària de 24 de febrer de 2000 i entrà en vigor el
10.11.2000 (publicada BOIB núm. 137, de 9.11.2000).
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