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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

18541

Anunci aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic per la utilització de piscines,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

Es publica el text íntegre de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis
anàlegs, acord que es considera definitiu atès que no hi ha hagut reclamacions durant el període d’exposició pública.
29. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE PISCINES, INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS
ARTICLE 1.- CONCEPTE
L'Ajuntament de Pollença, fent ús de les facultats que a aquest efecte li confereix el RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i de conformitat amb el que estableix l'art. 41 i següents del TRLRHL, estableix un preu públic
per prestació de serveis i realització d’activitats –especificat a les tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3r següent- en instal·lacions
esportives i culturals d’aquest Ajuntament, que es regeix per la present Ordenança.
ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn de les activitats o serveis realitzats o
prestats per aquest Ajuntament a què es refereix l’article anterior.
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ARTICLE 3.- QUANTIA
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada l’apartat següent per a cadascun dels diversos serveis o
activitats.
2. Les TARIFES d’aquest preu públic són les següents:
Podran tenir el carnet groc, blau o vermell totes les persones que abonin l’import següent:
CARNET GROC
Totes les persones físiques amb el carnet groc tindran un preu especial per al lloguer de pistes (l’ús del gimnàs i la sala de condicionament
físic serà gratuït) i un preu especial per a les activitats esportives organitzades per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença.
Carnet Groc Jove. (Per a totes les persones
físiques que tinguin de 3 a 16 anys)...................................................... 24 €/any
Carnet Groc Adult. (Per a totes les persones
físiques que tinguin de 17 a 65 anys).................................................... 35 €/any
Carnet Groc Familiar. (Per a totes les unitats
familiars acreditades amb una fotocòpia del llibre de
família amb fills menors de 16 anys)...................................................... 45 €/any
El Carnet groc està destinat a persones físiques o unitats familiars que:
Lloguen instal·lacions esportives (futbol sala, esquaix, tennis...).
Persones físiques o unitats familiars que participen en les activitats esportives organitzades per l’Àrea d’Esports.
Practicants federats o no federats que participen en les activitats que organitzen els clubs esportius de Pollença.
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CARNET BLAU
Totes aquelles persones físiques que tinguin el carnet blau podran disposar de l’entrada gratuïta a les piscines municipals de Pollença i del
Port de Pollença.
Carnet Blau Jove. (Per a totes les persones
físiques que tinguin de 3 a 16 anys)............................... 25 €/temporada d’estiu.
Carnet Blau Adult.(Per a totes les persones
físiques que tinguin de 17 a 65 anys)............................. 35 €/temporada d’estiu
Carnet Blau Familiar. (Per a totes les unitats
familiars acreditades amb una fotocòpia del llibre
de família amb fills menors de 16 anys)......................... 50 €/temporada d’estiu
CARNET VERMELL
Totes aquelles persones físiques que tinguin el carnet vermell podran disposar d’entrada gratuïta a les piscines municipals de Pollença i del
Port de Pollença, d’un preu especial per al lloguer de pistes, d’un preu especial per a les activitats esportives organitzades per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Pollença i una revisió mèdica gratuïta.
Carnet Vermell Jove. (Per a totes les persones
físiques que tinguin de 3 a 16 anys)....................................................... 40 €/any
Carnet Vermell Adult (Per a totes les persones
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físiques que tinguin de 17 anys a 65 anys)............................................. 60 €/any
Carnet Vermell Familiar. (Per a totes les unitats
familiars acreditades amb una fotocòpia del llibre de
família amb fills menors de 16 anys)...................................................... 70 €/any
CARNET ESPECIAL GENT GRAN
Totes aquelles persones majors de 60 anys que disposin el Carnet Especial Gent Gran, tendran l’activitat Gimnàstica d’Hivern er a Gent Gran
gratuïta, un descompte del 50% en tots
els preus d’aquesta Ordenança i una revisió mèdica gratuïta......................... 5 €/any
1.- UTILITZACIÓ DE PISTES EXTERIORS
Concepte

Preu resident

Atletisme: diürn/nocturn, sense limitació de temps, per
persona

Preu no resident
*2 €
1€

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i
15:00 h , 25% de descompte

Bàsquet: diürn

15 €/hora

20 €/hora

Bàsquet: nocturn

17 €/hora

22 €/hora

Voleibol: diürn

15 €/hora

20 €/hora

Voleibol: nocturn

17 €/hora

22 €/hora

Futbol Sala: diürn

15 €/hora

20 €/hora
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Concepte

Preu resident

Preu no resident

Futbol Sala: nocturn

17 €/hora

22 €/hora

Hoquei: diürn

15 €/hora

20 €/hora

Hoquei: nocturn

17 €/hora

22 €/hora

Handbol: diürn

15 €/hora

20 €/hora

Handbol: nocturn

17 €/hora

22 €/hora

66 €/hora

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i

*88 €/hora

Camp de futbol 11.
Diürn

15:00 h , 50% de descompte

Camp de futbol 11.

82 €/hora

Nocturn

94 €/hora
*54 €/hora

Camp de futbol 7.

42 €/hora

Diürn

Camp de futbol 7.
Nocturn

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i
15:00 h , 50% de descompte

72 €/hora

84 €/hora

6 €/hora

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i

*9 €/hora
Pista de tennis: diürn

15:00 h , 25% de descompte
Pista de tennis: nocturn

7 €/hora

10 €/hora
*11 €/hora

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/190/939326

Esquaix

8 €/hora

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i
15:00 h , 25% de descompte

*2 €/3 hores
Sala de condicionament físic (situada davall la grada del

1 €/3 hores

camp F11 Poliesportiu de Pollença)

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i
15:00 h , 25% de descompte

Socis

No socis
*18 euros 1,5 h

10 euros 1,5 h.

Pistes paddle

*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i 15:00
h , 25% de descompte

2.- UTILITZACIÓ DE PAVELLÓ
Concepte
-

Pista

longitudinal

Preu carnets groc i vermell

Preu resident

Preu no resident

sense

il·luminació
30 €/hora

Bàsquet

Com a mínim la meitat dels

Voleibol

50 €/hora

practicants han de tenir el carnet.

Futbol Sala
Handbol

-

Pista

longitudinal

amb

il·luminació.
Bàsquet
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Concepte

Preu carnets groc i vermell

Voleibol

1

42 €/hora

Futbol Sala

Coma

Handbol

practicants han de tenir el carnet

Mòdul

del

Pavelló

sense

il·luminació

1

Mòdul

Preu resident

mínim

la

meitat

Preu no resident
62 €/hora

72 €/hora

18 €/hora

22 €/hora

22 €/hora

26 €/hora

1 €/hora

2 €/hora

dels

12 €/hora
Coma

mínim

la

meitat

dels

practicants han de tenir carnet
del

Pavelló

il·luminació

amb

16 €/hora
Com a mínim la meitat dels
practicants han de tenir carnet

Gimnàs

Gratuït

3.- UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
Concepte

Preu residents

Preu no residents

Bany lliure menors de 3 anys

Gratuït

Bany lliure majors de 3 anys

1.50 €/dia

Gratuït
4 €/persona/dia
*3 o més dies de lloguer setmanal, entre les 8:00 h i 15:00 h , 25% de
descompte

Bany lliure per a grups de més de 10 usuaris

1 €/persona/dia

1.50 €/persona/dia

*Per poder-se acollir als descomptes contemplats en els quadres anteriors, serà estrictament necessari realitzant el pagament per
endavant en el moment de la reserva i d’una sola vegada sempre que la instal·lació estigués disponible
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4.- UTILITZACIÓ DE TOT EL POLIESPORTIU (excepte pavelló) per entitats privades amb ànim de lucre per a la celebració
d’esdeveniments esportius, culturals o artístics amb pagament per a l’accés a la instal·lació.
Preu per dia ........................................................ 450 € + 2% de la recaptació bruta.
Preu per hora...................................................... 120 € + 2% de la recaptació bruta.
L’Àrea d’Esports controlarà els accessos d’entrada a la instal·lació amb personal autoritzat pel propi Ajuntament per determinar la recaptació
bruta total i calcular el 2% per ingressar en concepte de preu públic a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença.
5.- UTILITZACIÓ DE TOT EL POLIESPORTIU (excepte pavelló) per entitats privades amb ànim de lucre per a la celebració
d’esdeveniments esportius, culturals o artístics sense pagament per a l’accés a la instal·lació.
Preu per dia....................................................................................................... 450 €
Preu per hora..................................................................................................... 120 €
6.- UTILITZACIÓ D’UNA PISTA EXTERIOR O PAVELLÓ per entitats privades amb ànim de lucre per a la celebració
d’esdeveniments esportius, culturals o artístics amb pagament per a l’accés a la instal·lació.
Preu per dia.......................................................... 450 € + 2% de la recaptació bruta
Preu per hora......................................................... 91 € + 2% de la recaptació bruta.
L’Àrea d’Esports controlarà els accessos d’entrada a la instal·lació amb personal autoritzat pel propi Ajuntament per determinar la recaptació
bruta total i calcular el 2% per ingressar en concepte de preu públic a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Pollença.
7.- UTILITZACIÓ D’UNA PISTA EXTERIOR O PAVELLÓ per entitats privades amb ànim de lucre per a la celebració
d’esdeveniments esportius, culturals o artístics sense pagament per a l’accés a la instal·lació.
Preu per dia....................................................................................................... 450 €
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Preu per hora....................................................................................................... 91 €
8.- UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU per centres d’ensenyament de primària o secundària per a la realització
de d’activitats esportives o formatives corresponents a l’ensenyament formal.
Preu per alumne i hora..................................................................................... 0,60 €
9.- PREUS D’ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER L’ÀREA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA AMB CARÀCTER CONTINUAT O EVENTUAL.
Concepte

Preu amb carnets groc i vermell

Preu no resident

Escola de natació 2 dies/setmana

21 €/mes

27 €/mes

33 €/mes

Escola de natació 3 dies/setmana

29 €/mes

33 €/mes

40 €/mes

Cursos de natació 2 dies/setmana

21 €/mes

27 €/mes

33 €/mes

Cursos de natació 3 dies/setmana

29 €/mes

33 €/mes

40 €/mes

Natació terapèutica 3 dies/setmana

30 €/mes

33 €/mes

40 €/mes

6 €/mes

12 €/mes

12 €/mes

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Estades Esportives opció A

120 €/mes

126 €/mes

132 €/mes

Estades Esportives opció B

235 €/mes

240 €/mes

245 €/mes

Multiaventura

130 €/mes

140 €/mes

145 €/mes

175 €

190 €

75 €

80 €

75 €

80 €

75 €

80 €

Natació per a Gent Gran
Natació escolar

120 €

Torneig de Futbol Sala

Tots els components de l’equip amb carnet
60 €

Torneig de bàsquet 3x3
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Preu resident

Tots els components de l’equip amb carnet
60 €

Torneig de volei-platja

Tots els components de l’equip amb carnet
60 €

Torneig de futbol-platja

Tots els components de l’equip amb carnet

Escola de Promoció Esportiva 2 dies/setmana

18 €/mes

20 €/mes

22 €/mes

Jovesport 3 dies/setmana

20 €/mes

24 €/mes

28 €/mes

Psicomotricitat 3 dies/setmana

20 €/mes

24 €/mes

28 €/mes

Gimnàstica de manteniment 3 dies/setmana

20 €/mes

24 €/mes

28 €/mes

Condició física 3 dies/setmana

20 €/mes

24 €/mes

28 €/mes

Condició Física-Futbet

20 €/mes

24 €/mes

28 €/mes

Concepte

Preu amb carnets groc i vermell

24 hores de Futbol Sala
Gimnàstica per a Gent Gran

Preu resident

Preu no resident

120 €

120 €

120 €

Gratuït

Gratuït

Gratuït

10.-SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA
Concepte
Reconeixement general
Prova d’esforç

Preu per carnet vermell

Preu resident

Primer reconeixement gratuït. A partir del segon 10 €
20 €

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Preu no resident
16 €

20 €

31 €

40 €

Núm. 190
31 de desembre de 2015
Fascicle 249 - Sec. I. - Pàg. 49632

Concepte
Consulta

Preu per carnet vermell

Preu resident

Primera consulta gratuïta. A partir de la segona 6 €

Reconeixement federatiu

12 €

Preu no resident
12 €

20 €

24 €

30 €

11.- CONVENIS
Es poden establir convenis per a la utilització de les instal·lacions esportives i culturals amb qualsevol classe d’entitats d’acord amb les
disposicions legals vigents en aquesta matèria.
12.- JUBILATS
Els jubilats que acreditin de manera fefaent l’esmentada condició, abonaran el 50% de les tarifes anteriors.
13.- FEDERATS I PRACTICANTS DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PELS CLUBS ESPORTIUS DE POLLENÇA.
Les persones federades o practicants de les activitats/entrenaments organitzats pels clubs esportius pollencins hauran d’obtenir el carnet groc
o vermell en qualsevol de les seves modalitats.
ARTICLE 4.- DELEGACIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 TRLRHL, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local, es delega en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança començarà a tenir efectes després de la seva aprovació definitiva i una vegada s'hagi publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de les Illes Balears d´acord amb l´establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, la mateixa es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.

Pollença, 23 de desembre de 2015
El Batle,
Miquel Àngel March Cerdà
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