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ORDENANÇA
Reguladora del
PREU PÚBLIC PER A LA CESSIÓ TEMPORAL
DELS ESPAIS ESCÈNICS, RECINTES FERIALS I LOCALS MUNICIPALS
NORMES REGULADORES
1. De conformitat amb l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament de Calvià continuarà percebent el preu públic per a la cessió temporal dels
espais escènics de titularitat municipal, que són la Sala Sa Societat (av. de Palma, 1,
Calvià), la Sala Palma Nova (c/ de na Boira, 2), la Sala polivalent i l'Auditori de
Peguera (c/ dels Pins, 17) i del recinte ferial “Molino de Calvià” i les aules-locals de
l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), situats als carrers Diego Salvà
Lezaun i Avinguda Sa Porrassa i el local en Es Capdellà situat al Carrer Platges 11
baixos, que es regirà per la present Ordenança.
FET IMPOSABLE
2. L'objecte d'aquest preu públic és la cessió a aquelles persones, empreses, associacions
i altres col·lectius que ho sol·licitin, dels espais escènics abans esmentats per tal de durhi a terme diverses activitats (dansa, ball, representació teatral, exhibicions, reunions),
del recinte ferial per activitats culturals, d'oci i promoció interior, tals com fires,
mercats, concerts, etc., i de les aules-locals per a la realització de cursos, conferències i
reunions.
OBLIGATS AL PAGAMENT
3. En són obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que es beneficiïn de
l'ús de les sales.
TARIFES
4t.4.1.La quantitat màxima dels preus públics regulats en aquesta ordenança és la fixada en
el Quadre de Tarifes contingut a l'apartat següent.
4.2. Les tarifes d'aquest preu públic són les següents:
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ESPAIS ESCÈNICS

Sa Societat:

216 euros per mig dia
432 euros per dia sencer

Sala Palma Nova:

276 euros per mig dia
552 euros per dia sencer

Sala Polivalent del Casal de Peguera:

424 euros per mig dia
849 euros per dia sencer

Auditori de Peguera:

685 euros per a mig dia
1.371 euros per dia sencer

RECINTE FERIAL
MOLINO DE CALVIÀ
(Urbanitz. Galatzó-Santa Ponsa-)

550 euros per a mig dia
1.100 euros per dia sencer

La tarifa de cessió del recinte ferial (per dia, 24 hores) inclou:
1. Disposició del recinte a partir de les 8 del matí en endavant.
2. Preses de corrent. Consum màxim diari: 680 Kwh. 2.1.- Si el consum diari
supera la quantitat màxima establerta, la persona o entitat cessionària haurà
d'assumir el cost extraordinari.
3. Preses d'aigua. Consum màxim diari: 2 metres cúbics. 3.1.- Si el consum diari
supera la quantitat màxima establerta, el cessionari haurà d'assumir el cost
extraordinari.
4. La utilització de les diferents estades i infraestructures que disposa el recinte.
LOCAL CULTURAL ES CAPDELLÀ
40 euros (€)/hora y esdeveniment, amb un màxim de 4 hores (proporcional) fins
a les nou de la nit.

AULES-LOCALS DE L'IFOC
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C/ Diego Salvà
Lezaun

m2

Preu/hora
Preu/hora amb
sense projector projector +
pantalla

Horari

Box 1 (planta
recepció)

5,57

3,00 €

-

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.

Aula
d'informàtica
amb 15
ordinadors
(planta
soterrani)

45,54

7,00 €

8,90 €

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.

Aula 1 (planta
soterrani)

51,52

5,00 €

6,90 €

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.

Aula 2 (planta
soterrani)

29,7

4,00 €

5,90 €

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.

Totes les aules/box disposen de cadires, taules, pissarra, aire condicionat (fred/calor),
telèfon.
Nota: En horari d'horabaixa, serà a càrrec de l'arrendatari el pagament de consergeria,
estipulat segon l'expedient 124/2010, en 9,60 €/hora IVA inclòs.

Avinguda Sa
Porrassa
Aula1

m2

58,1

Preu/hora
Preu/hora amb
sense projector projector +
pantalla
5,00 €
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6,90 €

Horari

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.
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Aula 2

28,8

4,00 €

5,90 €

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.

Aula 3

32,7

4,00 €

5,90 €

Matins:08:00 a
15:00 hores de
DLL a DV.
Horabaixes:15:0
0 a 22:00 hores
de DLL a DV.

Totes les aules/box disposen de cadires, taules, pissarra, aire condicionat (fred/calor),
telèfon.
En tots els casos quan la petició de cessió requereixi muntatge previ el temps dedicat a
això s'haurà de tenir en compte a l'efecte d'incrementar, si escau, el preu públic.
GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES
ESPAIS ESCÈNICS I RECINTE FERIAL
5è.
5.1. L'obligació de pagament del preu públic neix des de l'inici de la prestació del
servei. Això no obstant, se n'exigeix un dipòsit previ de l' import total amb antelació al
citat inici, un cop fixats els dies, les hores i les necessitats tècniques, de conformitat
amb el disposat a l'art. 46 del RDL 2/2004.
5. 2. L'import es farà efectiu al compte municipal que figura al full de sol·licitud i es
presentarà al Departament de Cultura el justificant de pagament una setmana abans de
l'acte; en el cas de sol·licituds d'ús del Recinte Ferial, aquest termini serà amb 15 dies
d'antelació al primer dia de cessió, que haurà d'especificar-se en la sol·licitud.
5.3.Quan per circumstàncies no imputables a la persona, entitat o associació obligada al
pagament, el servei no es dugui a terme, es podrà acordar un altre dia conservant el
mateix ingrés. Si el servei no es dugués a terme, es procedirà a la devolució de l'import
corresponent.
5.4.L'Administració municipal, per mitjà de l'Alcaldia o de la delegació a la Regidora de
Cultura, podrà acordar, en casos excepcionals, la no aplicació de les tarifes d'aquest
preu públic.
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5.5. Les persones físiques o jurídiques que es beneficiïn de l'ús del recinte ferial i dels
espais escènics, han d'ingressar una fiança del 50% de l'import del preu públic total
resultant de la cessió, en concepte de garantia per a cobrir els diferents desperfectes que
es puguin produir durant la cessió. Una vegada finalitzada la cessió i s'hagi comprovat
que el recinte es troba en les mateixes condicions que va ser cedit, es procedirà a la
devolució de la fiança. L'Administració Municipal, per mitjà de l'Alcaldia o de la
delegació a la Regidora de Cultura, podrà acordar, en funció del projecte, la no
exigència de la fiança.
5.6.La regulació de l'accés al Recinte ferial i la realització d'activitats, normes d'ús,
responsabilitats i règim disciplinari i sancionador s'estableix en el reglament de gestió
del recinte ferial Molino de Calvià.
AULES-LOCALS IFOC
6.1 L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de
l'inici de la prestació del Servei.
6.2 Les persones usuàries hauràn d'ingressar en les entitats bancàries col.laboradores i
en el número de compte corrent de titularitat municipal que els serà facilitat o en
l'Oficina Recaptadora l'import del corresponent preu públic, en el termini màxim de set
dies abans de l'inici del servei.
6.3 Quan per circumstàncies no imputables a la persona, entitat o associació obligada al
pagament del preu públic, el servei no es presti o desenvolupi, es procedirà a la
devolució de l'import corresponent.
6.4 Els deutes no satisfets en els terminis citats s'exigiran pel procediment de
constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL
El present preu públic i les seves normes reguladores van ser aprovats en data 5
de desembre de 2014, i prèvia la seva publicació en el BOIB, entrarà en vigor, conforme
disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de Bases de les Hisendes Locals. La
seva vigència continuarà fins que no sigui derogat o modificat.
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