ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER
CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU.
Article 1. Concepte.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i conformement amb el que disposen els articles del 15 al 19 i 20 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament imposa la taxa per activitats
de caràcter cultural, educatiu, musical i esportiu; així com les de ús de les
instal·lacions esportives.
Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen
a allò que disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la recepció dels serveis de caràcter cultural,
educatiu, musical i esportiu i l’ús de les instal·lacions esportives.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones que es
beneficiïn dels serveis o activitats que es regulen o assisteixin als cursos que es
programin, o bé que gaudeixin de les instal·lacions esportives municipals.
Article 4. Quotes tributàries.
1.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a la
tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents activitats.

2.

La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE
Matrícula curs
Música i moviment (3/4h setmanal)
Iniciació al llenguatge musical (1,5 h
setmanal)
Llenguatge musical (2 h setmanals)
Llenguatge musical (manteniment) (1h
setmanal)

Import taxa/euros
30,70 €
22,50€
25,60 €
28,60 €
20,45€
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Instruments:
 rotació instruments
 piano
 oboè
 clarinet
 flauta travessera
 saxòfon
 trompeta
 trombó
 trompa
 tuba/bombardí
 guiterra (diferents estils
 percussió
 cant
 tècnica d'instrument per banda de
musica
Conjunt instrumental (1,5 h setmanal)
Coral (1 h setmanal)

3/4 h setmanals:
32,70€
36,80€ (*)
30 minuts setmanals:
28,60€
31,70€(*)
Rotació d'instruments:
10,45€
9,20 €
9,20 €

(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:
CONCEPTE
Pista poliesportiva
Lloguer pista
Lloguer 1/2 pista
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Entrada puntual poliesportiu
musculació

Import taxa/euros

o

sala

Pista de tennis
Lloguer pista adults (sense llum)
Lloguer pista adults (amb llum)
Lloguer pista adults abonats al programa
(sense llum).
Lloguer pista adults abonats al programa
(amb llum).
Bonus de 5 lloguers per adults
Lloguer menors 16 anys (sense llum)
Lloguer menors 16 anys (amb llum)
Lloguer menors 16 anys abonats al
programa (sense llum)
Lloguer menors 16 anys abonats al
programa (amb llum).
Bonus de 5 lloguers per a menors 16

18,00 €
9,00 €
------5,00 €

7,00 €
9,00 €
3,00 €
5,00 €
29,50 €
3,00 €
5,00 €
1,00 €
2,00 €
15,00 €
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Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) (3
dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) (2
dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) (1
dia setmanal)
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) (3
dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) (2
dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) (1
dia setmanal)
Gimnàstica artística (iniciació)
Gimnàstica artística (iniciació) (1 dia
setmanal)
Patinatge artístic (2 dies setmanals)
Patinatge artístic (1 dia setmanal)
Patinatge artístic adults
Tennis adults (2 dies setmanals)
Tennis adults (1 dia setmanal)
Tennis fillets (1 dia setmanal)
Tennis fillets
Aerobic o Fit-Migjorn (3 dies setmanals)
Aerobic o Fit-Migjorn (2 dies setmanals)
Aerobic o Fit-Migjorn (1 dia setmanal)
Badminton (2 dies setmanals)
Badminton (1 dia setmanal)
Manteniment físic (2 dies setmanals)
Manteniment físic (1 dia setmanal)
Gerontogimnàstica (2 dies setmanals)
Gerontogimnàstica (1 dia setmanal)
Musculació o Fitness
Ioga (2 dies setmanals)
Ioga (1 dia setmanal)
Pilates (3 dies setmanals)
Pilates (2 dies setmanals)
Pilates (1 dia setmanal)

3.

------37,50 €
27,00€
14€
37,50 €
27€
14€
22,75 €
12,50 €
33,25€
18,50 €
25,00 €
33,25 €
18,50€
18,50€
33,25 €
33,25€
27€
15,50€
33,25€
18,50€
27,00€
15,50€
19,25 €
10€
27€
33,25€
18,50€
33,25€
27€
15,50€

Els alumnes que cursin simultàniament un instrument, llenguatge musical i
conjunt instrumental gaudiran d'un descompte del 20% de l'import del total
de les 3 assignatures.
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4.

Els alumnes que cursin simultàniament dos instruments gaudiran d'un
descompte del 25% de l'import de la 2na assignatura.

5.

Les persones abonades a alguna activitat esportiva podran gaudir de l’ús
de la sala de musculació amb un suplement de 13,50 €.

6.

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els germans de les famílies
nombroses sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat a qualque
activitat reglada en aquesta ordenança. S'entendrà que han d'estar
matrículats tots 3 a l'escola de música o tots 3 a Serveis Esportius.

7.

La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari - sempre que
les dues activitats efectuades siguin de caràcter esportiu- gaudirà d’una
bonificació del 50%, bonificació que s’aplicarà sobre l’activitat més
econòmica. En el cas del programa d’adults la bonificació per segona
activitat només serà aplicable quan l’usuari es matriculi des de l’1
d’octubre i fins a final d’abril.

8.

Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud prèvia dels
subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la documentació
acreditativa de tal circumstància. Ambdues bonificacions son
incompatibles entre si i el subjecte passiu haurà d’escollir la que li sigui
més interessant.

Article 5. Gestió.
Servei d’escola de música:
1.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

2.

Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran
satisfetes durant els primers cinc dies.

3.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada mes
causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta dintre dels
cinc dies següents. Les que es produeixin després del dia 10 de cada mes
meritaran quota pels dies que hi restin fins a final de mes i es liquidaran
aplicant la proporció corresponent.

4.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament
almenys amb quinze dies d’antelació.

5.

Els dèbits per quotes meritades i no satisfetes que l’Administració no
percebi en els terminis indicats es recaptaran d’acord amb els
procediments generals del Reglament de recaptació i disposicions
concordants.
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Serveis esportius:
1.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

2.

Les tarifes mensuals es meritaran en iniciar-se el curs esportiu i seran
satisfetes durant els primers cinc dies de cada mes.

3.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada mes
causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta dintre dels
cinc dies següents. Les que es produeixin després del dia 10 de cada mes
meritaran quota pels dies que hi restin fins a final de mes i es liquidaran
aplicant la proporció corresponent.

4.

Les tarifes per curs complet es meritaran en iniciar-se el curs i es pagaran
dins els primers cinc dies del mes. Les altes que es produeixin després
d’iniciat el curs meritaran la mateixa tarifa, la qual és irreductible i s’ha de
satisfer dintre dels cinc dies següents a l’alta.

5.

El cobrament pel lloguer de les instal·lacions s’efectuarà mitjançant
talonaris numerats que lliurarà dipositaria de fons, mitjançant càrrec oportú
a les persones encarregades de la vigilància i custòdia de els
instal·lacions, les quals hauran d’efectuar l’ingrés de les quotes recaptades
quinzenalment o en un període inferior, si així ho exigeix dipositaria.

6.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament
almenys amb quinze dies d’antelació.

7.

Els dèbits per quotes meritades i no satisfetes que l’Administració no
percebi en els terminis indicats es recaptaran d’acord amb els
procediments generals del Reglament de recaptació i disposicions
concordants.

Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
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