
 

 

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE PEDREGUER 

PER ESMENAR LA MODIFICACIÓ DE TAXES DE LES ESCOLES 

ESPORTIVES  PROPOSADA PER L’EQUIP DE GOVERN PER AL 

PLENARI DEL DIA 30 DE JUNY DE 2016 

 

Des del Grup Municipal Socialista, proposem incloure la següent esmena en la proposta de 

modificació de l'ordenança de les taxes de les escoles esportives municipals, i que 

consisteix a incloure unes bonificacions per aquelles famílies més necessitades 

segons el establert a continuació: 

 

 

BONIFICACIONS A LES TAXES DE LES ESCOLES ESPORTIVES PER INGRESSOS REDUÏTS. 

 

S’ estableix una bonificació del 50% de la taxa si es tenen uns ingressos inferiors dins de la 

unitat familiar a la següent taula: 

 · De 1 a 2 persones   IPREM any en vigor X 1,3  

· De 3 a 4 persones  IPREM any en vigor X 1,6 

 · Mes de 4 persones IPREM any en vigor X 2,1 

La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres que composen la 

unitat familiar, que es calcularà sumant les quantitats que figuren en la casella 430 (B.I. 

general) mes la casella 445 (B.I. estalvi) de les seues declaracions de la renda del any anterior. 

En cas de no haver presentat declaració de Renta en l’any anterior serà necessari un certificat 

de rentes expedit per la Agencia Tributaria o autoritzar l’Ajuntament a comprovar les dades 

fiscals del demandant. 

Criteris per a determinar la renda de la unitat familiar, es consideren membres de la unitat 

familiar: 

· Els casats no separats legalment, als fill menors de 26 anys que viuen en casa, amb 

excepció dels menors de edat que amb el consentiment dels pares, viuen 

independentment d’aquests  i als fills majors de 26 anys si es tracta de persones amb 

discapacitat física, psíquica i sensorial igual o superior al 33%, subjectes a la pàtria 

potestat que conviuen en el domicili familiar i no perceben ningun tipus d’ingressos.  



  A efectes de determinació de la composició de la unitat familiar es tindrà en 

compte allò dispost en el art. 21 de la llei 6/2009, de 30 de juny de la Generalitat, de 

Protecció a la maternitat, en el sentit de considerar com a membre de la unitat familiar 

al fill concebut i no nascut des de el moment de la fecundació. 

· En els casos de separació legal dels pares o divorci, no es considerarà membre 

computable aquell d’ells que no conviu amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant, 

i també per als supòsits de viudetat del pare o de la mare,  si tindrà consideració de 

membre computable, si es el cas, el nou cònjuge o la persona unida per anàloga relació 

afectiva, encara sense estar legalitzada la situació com a parella de fet, la renda 

d’aquesta persona s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 

Serà necessari  l’informe favorable de serveis socials. 

 

  

 


