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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS AL LITORAL DEL TERME
MUNICIPAL
FONAMENT LEGAL
Article 1. De conformitat amb el que preveu l’article 57, en relació amb l’article 20.1,
ambdós del R.D.L. 2/2.004 (Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals)
l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent la “Taxa per la prestació de serveis al
litoral del terme municipal”, que es regirà per la present Ordenança.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2
Fet imposable. Està determinat per la utilització, per part de les persones usuàries, dels
elements i serveis de temporada prestats al litoral del terme municipal.
Article 3
Subjectes passius. Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els
serveis objecte d’aquesta taxa.
TARIFES
Article 4. Les tarifes d’aquesta taxa, que inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
seran les següents:
CONCEPTE DEL SERVEI
A UTILITZAR

UNITAT/TEMPS DE LA
PRESTACIÓ

IMPORT EUROS

a) Hamaques-gandules

Per dia

4,50

b) Para-sol

Per dia

4,50

c.1. Sense tobogan

Per hora

12

c.2. Amb tobogan

Per hora

15

c.3. Patins de pedals a
motor ( màx. 4 persones)

Per hora

20 *

c) Patins de pedals

d) Post windsurf
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d.1. Senior

Per hora

9

d.2. Infantil

Per hora

5

e) Esquí nàutic

Per volta (aprox. 10 min)

28

f) Esquí – paracaigudes

Per volta (aprox. 10 min)

35

g.1. Banana (màx. 20
persones)

Per persona (aprox. 10 min)

10

g.2. Resta (dònuts, tube, fly, Per persona (aprox. 10 min)
sofa, ensaïmada)

25

h) Canoes motor (3 pers.)

Per hora

39

i) Kayaks-piragües

Per hora

11

j) Activitats ludicesportives

Per hora (màx.)

4

k) Barques a motor

Per hora

9

l) Ús lavabos públics

Per persona

0,5

m) Hidrojets

Per ½ hora

23

n) Parcs Acuàtics

Per hora

10 *

o) Lloguer Caixes de
Seguretat

Per dia

3

p.1. Pàdel surf senior

Per hora

9

p.2. Pàdel surf infantil

Per hora

5

q) Prestació del servei de
massatgista

Per minut

1 **

p) Pàdel

* O part proporcional al preu si la duració és inferior.
** O part proporcional al preu si la duració és superior.
NORMES DE GESTIÓ
Article 5
1. La taxa es considerarà meritada simultàniament a la utilització dels béns i serveis
objecte d’aquesta Ordenança, i les quotes es recaptaran al moment d’utilitzar els serveis
o sol·licitar la seva utilització, amb el lliurament previ del tiquet-rebut, segellat per
l’Ajuntament, en el qual figurarà el preu i la unitat/temps de la prestació, a més de la
denominació del Servei que s’utilitzi.
2. En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni benefici tributari.
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3. La gestió dels serveis a què es refereix aquesta Ordenança, podrà ser objecte de
concessió per part de l’Ajuntament a favor de persona natural o jurídica mitjançant
qualsevol de les formes de contractació legalment establertes.
INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 6. Les infraccions d’aquesta Ordenança es castigaran amb multes de la Batlia,
en la forma i quanties previstes en les disposicions legals i reglamentaris vigents.
VIGÈNCIA
Article 7. La present Ordenança fiscal, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor
a partir de la seva publicació al BOIB ,continuant la seva vigència fins que no sigui
derogada o modificada.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, que consta de set articles, fou aprovada definitivament el dia 15 de
maig de 2014.
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