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ORDENANÇA
Reguladora del
PREU PÚBLIC PER L’ENTRADA I ÙS
D’INSTAL·LACIONS A ESPAIS PUBLICS MUNICIPALS
CONCEPTE
Article 1º.
De conformitat a l’article 127 , amb relació a l’article 41 , ambdós del R.D.L.
2/2004 , de 5 de Març , per el que se aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals , l’Ajuntament de Calvià estableix el preu públic per l’entrada i ús
d’instal·lacions a espais públics municipals, que es regira per la present Ordenança
FET IMPOSABLE
Article 2.
El fet imposable d’ aquest preu públic es l’entrada i ús de les instal·lacions
d’aprofitament esportiu , cultural i educatiu situades als espais públics municipals que a
continuació es relacionaran .
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3.
Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin l’entrada o el ús
de les instal·lacions i serveis objecte d’aquest preu públic .
QUANTÍA
Article 4.
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la fixada al
Quadre de Tarifes contingut a l’apartat següent.
2. Las tarifes d’aquest preu públic seran les següents :
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A) ESPAI PUBLIC DE AV. S’OLIVERA (MAGALUF)
DIVERESPORT CALVIA
CENTRE ESPORTIU
Pistes de paddel:
Hora
Diurna: ............................................................................................ 20
Diurna abonats al Servei d’esports o residents: .............................. 16
Nocturna: ........................................................................................ 22
Nocturna abonats o residents:......................................................... 18
Pistes de futbol sala :
Diurna: ............................................................................................ 50
Diurna abonats al Servei d’esports o residents: .............................. 40
Nocturna: ........................................................................................ 60
Nocturna abonats al Servei d’esports o residents: .......................... 50
B) ESPAI PUBLIC AV. REI JAUME I (SANTA PONSA)
JUNGLE PARK
Entrada a les instal·lacions:............................................................... 9,30
Residents al Municipi: ...................................................................... 7,44
(IVA 7% no inclòs)
NORMES DE GESTIÓ
Article 5.
1.

Pagament de tarifes .- El pagament del preu públic es realitzarà a les
instal·lacions corresponents , i es lliurarà a l’interessat el corresponent
justificant de pagament.

2.

Descomptes a les tarifes .- Per gaudir de les tarifes establertes per a abonats
al Servei d’Esports Municipal i per a residents al Municipi de Calvià , serà
necessari mostrar el carnet d’abonat , DNI. o certificació municipal
acreditativa. Bastarà presentar el carnet de una sola persona per obtenir el
descompte per pista.

3.

Actualització de tarifes.- La quantia de les tarifes de l’article 4 podrà
actualitzar-se , en cada inici de l’any natural , mitjançant l’aplicació , com a
màxim , sobre les que en aquell moment estiguin vigents , de la variació
percentual experimentada per l’índex general de preus al consum ( IPC )
durant el període transcorregut des de l’anterior determinació de tarifes.
L’actualització d’aquestes tarifes en quantia que superi dit percentatge
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precisarà de l’informe tècnic-econòmic justificatiu de l’actualització que es
proposi.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança va ser aprovada definitivament en data de 23 de desembre
de 2.005 , i prèvia la seva publicació en el BOIB , entrarà en vigor en el termini de
quinze dies contats a partir de dita publicació , conforme disposen els articles 70.2 i
65.2 de la Llei 7/1985 , de Bases de les Hisendes Locals , i continuarà vigent fins a tant
sigui derogada o modificada.
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