Nº. ORDEN

59

ORDENANÇA
REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DE LA GALERIA DE TIR DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de
conformitat amb allò previst en l'article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a l'article
41 i següents de l'esmentada llei, l'Ajuntament de Calvià estableix un preu públic per a
la utilització de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià per part de membres
d'altres cossos de policia local de les Illes Balears, que s'ha de regir per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò previst a l'article 57 de l'esmentat
real decret legislatiu.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic la utilització de la galeria de tir de les
dependències municipals de la Policia Local de Calvià de l'edifici de Son Bugadelles
per part dels membres d'altres cossos de policia local de les Illes Balears.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són obligats al pagment del preu públic, en concepte de subjectes passius, les
corporacions municipals de les quals depenguin els cossos de policia local que facin ús
de la galeria.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança s'estableix en 306,00 euros per
a la utilizació de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià durant quatre hores.
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ARTICLE 5. MERITACIÓ
Conforme a l'article 26.b del RDL 2/2004, el preu públic es meritarà i naixerà
l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del servei, que es produirà en la data
de presentació de la sol·licitud d'utilització de la galeria de tir.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ I AUTORITZACIÓ DEL SERVEI
Les sol·licituds per a l'autorització del servei s'han de dirigir a l'Ajuntament i les
persones interessades han de satisfer el preu públic amb caràcter previ, adjuntant al
formulari de sol.·licitud del servei justificant d'ingrés en entitat bancària de l'import de
la quota tributària estipulada en l'Article 4t. El justificant documental de l'ingrés ha
d'estar diligenciat per part de l'entitat col·laboradora en la qual s'hagi fet efectiu l'ingrés
o en la Recaptació Municipal.
ARTICLE 7. NORMES DE COBRAMENT
1. Els pagaments podran fer-se en la Recaptació Municipal o en les entitats bancàries
col·laboradores.
2. No escau la devolució de la quota, tret que, per causes no imputables a l'obligat al
pagament, el servei o l'activitat no es desenvolupi.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest preu públic i les seves normes reguladores, var ser aprovat en data 17 de
noviembre de 2016, i un cop s'hagi publicat en el BOIB, entrarà en vigor en el termini
de quinze dies comptats a partir de la citada publicació, d'acord amb el que 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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