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TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES INSTAL⋅LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
ARTICLE 1ER. 
 
 En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
disposat en els art. 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la "Taxa reguladora del servei 
d'utilització de les instal·lacions esportives". 
 
ARTICLE 2.on. 
 
 L'objecte d'aquesta exacció el constitueix la utilització del serveis de: 
 - Polisportiu de Ca'n Farineta ( Es Figueral) 
 - Polisportiu de Sa Cabana 
 - Polisportiu  Cas Capità. 
 - Camp de futbol de Son Caulelles ( Pòrtol) 

- Camp de futbol Can Gaspar ( Pla de Na Tesa) 
- Camp de futbol Sa Nova Cabana. 

 - Polisportiu Es Garrovers. 
 - Pavellò i poliesportiu  Pla de Na Tesa. 
 - Pavellò  Costa i Llobera ( Pòrtol) 
 - Pavellò Blanquerna ( Pont d’Inca Nou). 
 - Piscines municipals de: 

• Sa Cabana 
• Pla de Na Tesa 
• Pòrtol. 

   
 - Qualsevol altre bé de domini o ús públic municipal, que a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança o durant la seva vigència, gaudeixi de la condició d’instal·lació esportiva, d’acord amb 
la normativa aplicable. 
 
 
FET IMPOSABLE, MERITACIÓ I SUBJECTE PASSIU 
 
ARTICLE 3ER.- 
 
 1. Està constituït per la utilització del béns públics enumerats a l'article anterior. 
 
 2. L'obligació de contribuir neix des de que s'iniciï a aquesta utilització mitjançant l'entrada 
en els recintes de les instal·lacions, o des de que s'utilitzin els serveis que es detallen a la Tarifa 
d'aquesta exacció. 
 
 3. Subjecte passiu: Les persones naturals usuàries de les instal·lacions o serveis. 
 
 
BASES I TARIFES 
 
ARTICLE 4.t. 
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 La quantia de les taxes se regularà segons la següent TARIFA: 
 
 1. Pista de tennis       Euros   
 
  I. Per a empadronats al terme municipal: 

Per cada hora      11 
Per cada hora amb llum artificial  14 
 

  II. Per a no empadronats al terme municipal: 
Per cada hora      12 
Per cada hora amb llum artificial   16 

 
 2.Camp de futbol de gespa artificial 
 

I. Per a empadronats al terme municipal: 
a. Modalitat  futbol 11: 

Per cada hora    125 
 Per cada hora amb llum artificial  150 
b. Modalitat de futbol  7: 

Per cada hora     75 
 Per cada hora amb llum artificial   90 
c. Modalitat futbol 5: 

Per cada hora                30 
 Per cada hora amb llum artificial          45 
 

II. Per a no empadronats al terme municipal: 
a. Modalitat  de futbol  11: 

Per cada hora             160  
Per cada hora amb llum artificial      185 

b. Modalitat de futbol  7: 
Per cada hora               90 
Per cada hora amb llum artificial      105 

c. Modalitat futbol 5: 
Per cada hora                35 

 Per cada hora amb llum artificial          50 
 

 3. Pista de Pàdel  
 
  I. Per a empadronats  al terme municipal: 

Per cada hora     11 
    Per cada hora amb llum artificial  14 
 
  II. Per a no empadronats al terme municipal: 

Per cada hora     12 
    Per cada hora amb llum artificial  16 
 
 4. Pavelló 
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  I. Per a empadronats al terme municipal: 
Per cada hora diürna.   35 

    Per cada hora amb llum artificial  50 
 
  II. Per a no empadronats al terme municipal: 

Per cada hora diürna   45 
    Per cada hora amb llum artificial  55 
 
 5. Pavelló (Pista trasversal) 
 
  I. Per a empadronats al terme municipal: 

Per cada hora diürna.   20 
    Per cada hora amb llum artificial  30 
 
  II. Per a no empadronats al terme municipal: 

Per cada hora diürna   25 
    Per cada hora amb llum artificial  35 
 
 6. Pista poliesportiva (exterior) 
 
  I. Per a empadronats al terme municipal: 

Per cada hora diürna.   12 
    Per cada hora amb llum artificial  18 
 
  II. Per a no empadronats al terme municipal: 

Per cada hora diürna   18 
    Per cada hora amb llum artificial  25 
  
 7. Piscines municipals 
 
I. Per a nins de 0 fins 4 anys   gratuït 
 
II. Per a empadronats al terme municipal.  Adults  Nins 4-12 anys 
 Carnet d’entrada:                  (des dels 12 anys)  (des del compliment dels 4 anys) 
 - Per 1 mes:     18    9 
 - Per 2 mesos:     25   13 
 - Temporada completa    30   15 
 Sense carnet, tiquet per dia     3     3 
  
III. Per als no empadronats al terme municipal.  
 Carnet d’entrada:    
 - Per 1 mes:     25   13 
 - Per 2 mesos:     35   18 
 - Temporada completa:    40   20 
 Sense carnet, tiquet per dia     8     8 
 
IV. Per grups o Campus (per persona). 
 Carnet d’entrada:   Totes les edats 
 - Per ½ mes:     5 
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 - Per 1 mes:     9 
 - Per temporada:               15 
 
 
V. Per a pensionistes, famílies nombroses o famílies amb els dos membres en situació d’atur, que 
estiguin empadronats al terme municipal s’aplicarà un descompte del 50 % de la taxa corresponent. 
 
ARTICLE 5.è. 
 
 Els drets liquidats per l'aplicació de les Tarifes autoritzen la utilització de les dependències 
dels recintes durant el temps que l'usuari hi resti. 
 
ARTICLE 6è. EXEMPCIONS 
 
 No es contemplen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 
 Aquesta Ordenança, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament 
Ple en data  30 de d’abril de 2013, entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació de la 
seva aprovació definitiva en el BOIB, romanent en vigor fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 
Publicació text íntegre de l’ordenança: BOIB núm. 83, de 10 de juny de 2006 
Modificacions:  
- BOIB núm.139, de 2 d’octubre de 2008 
- BOIB núm. 117, de 14 d’agost de 2012 
- BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013 
-BOIB núm. 88, de 13 de juny de 2015 
  
 
 
 
 


