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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

6166 Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
de cases de bany, dutxes, piscines, instal·lacions i altres serveis anàlegs

No havent-se presentat cap reclamació o suggeriment, durant el període d'exposició al públic, respecte a l'aprovació provisional de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cases de bany, dutxes, piscines, instal·lacions i altres
serveis analegs havent-se publicat l'anunci relatiu en el Boib núm. 95 de 28 de maig de 2020, d'acord amb l'article 17.3 de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament l'esmentada modificació, publicant-se íntegrament a continuació el text complet
de l'ordenança:

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de casa de bany, dutxes, piscines, instal·lacions i altres serveis anàlegs.

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 4t, tots dos del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions anàlogues que s'especifiquen en les tarifes que els contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest
municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3r. Quantia

Les quotes tributàries són les resultants de les següents tarifes:

Empadronats

Quotes  diàries:

Empadronats Quota

0 a 3 anys Gratuït

4 a 13 anys 1,00 €

Adults 2,00 €

Majors 65 anys Gratuït

Discapacitats adults Gratuït

Quotes Quinzenals:

Empadronats Quota

4 a 13 anys 10,00 €

Adults 15,00 €

Familiar 25,00 €

Majors 65 anys Gratuït

Discapacitat adults Gratuït
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Quotes Mensuals:

Empadronats Quota

4 a 13 anys 15,00 €

Adults 20.00 €

Familiar 35,00 €

Majors 65 anys Gratuït

Discapacitats adults Gratuït

Quotes trimestrals

Empadronats Quota

Menors de 14 anys 18,00 €

Adults 28,00 €

Familiar 55,00 €

Majors 65 anys Gratuït

Discapacitat adults Gratuït

No empadronats

Quotes  diàries:

No Empadronats Quota

0 a 3 anys Gratuït

4 a 13 anys 10,00 €

Adults 15,00 €

Discapacitats menors de 14 anys Gratuït

Discapacitats adults 5,00 €

Quotes Quinzenals:

No Empadronats Quota

4 a 13 anys 50,00 €

Adults 75,00 €

Familiar 100,00 €

Discapacitat menors de 14 anys 25,00 €

Discapacitat adults 25,00 €

Quotes Mensuals:

No Empadronats Quota

4 a 13 anys 75,00 €

Adults 75.00 €

Familiar 125,00 €

Discapacitats menors de 14 anys 50,00 €

Discapacitats adults 50,00 €
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Quotes trimestrals

No Empadronats Quota

Menors de 14 anys 100,00 €

Adults 150,00 €

Familiar 275,00 €

Discapacitats menors de 14 anys 75,00 €

Discapacitat adults 75,00 €

Els nascuts al municipi de Santa Eugènia, els serà d'aplicació la tarifa d'empadronats.

L'entrada és gratuïta pels infants de 0 a 3 anys.

Curset de natació: Els usuaris no abonats, tindran un suplement de 10,00 € a la inscripció per poder accedir a la piscina el temps que duri el
curset.

La tarifa per accedir a la piscina de les 15:00 a 20:00 hores serà de la meitat de preu.

Per la tarifa familiar es consideraran famílies les que compleixin alguna d'aquestes característiques:

Tipus de parelles Acreditació

Parelles de fet Certificat expedit per la conselleria

Matrimonis Llibre de família

Parelles que tinguin fills en comú Llibre de família

Tarifes poliesportiu

Pistes de Tenis

Empadronats (1 hora, 1 persona)   

Persona il·luminació artificial No

Menors de 14 anys 3,00 € 0,50 €

Adults 3,00 € 1,00 €

No empadronats (1 hora, 1 persona)   

Persona il·luminació artificial No

Menors de 14 anys 8,00 € 6,00 €

Adults 10,00 € 8,00 €

Camp Municipal

Concepte Durada Il·luminació artificial Quota

Tot el camp 1 hora si 45,00 €

Tot el camp 1 hora no 35,00 €

Tot el camp 2 hores si 70,00 €

Tot el camp 2 hores no 60,00 €

1/2 camp F-7 1 hora si 30,00 €

1/2 camp F-7 1 hora no 25,00 €

1/2 camp F-7 2 hores si 42,50 €

1/2 camp F-7 2 hores no 37,50 €
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Pista de futbet

Durada padró Il·luminació artificial Quota

1 hora empadronats si 15,00 €

1 hora no empadronats si 25,00 €

1 hora empadronats no 8,00 €

1 hora no empadronats no 18,00 €

Abonaments pistes tennis (1 any)

Persona empadronats no empadronats

Menors de 5 anys gratuït 30,00 €

De 5 a 13 anys 20,00 € 40,00 €

De 14 a 18 anys 30,00 € 70,00 €

De 18 a 64 anys 50,00 € 110,00 €

Majors de 65 anys gratuït 60,00 €

Persones amb Discapacitat gratuït gratuït

Article 4t. Obligació al pagament

1. L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats
en l'annex corresponent.

2. El pagament del preu públic s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti o quan es sol·liciti el lloguer.

Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOIB, i començarà a aplicar-se a partir de dita data, restant en vigor fins a
la seva modificació o derogació expressa.

La qual cosa es fa pública per al general coneixament i als efectes pertinents.

 

Santa Eugènia, 14 de juliol de 2020

El batle
José Luis Urraca Martín
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