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TARIFES 2016

Tarifes aplicables per al lloguer i ús dels diferents espais del Velòdrom Palma Arena

Tots els preus indicats són imposts no inclosos

Terrasses Nord i Sud
Tarifa General Preu/dia

Dia esdeveniment 650 €

Dia muntatge/desmuntatge 150 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 350 €

Dia muntatge/desmuntatge 70 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 350 €

Dia muntatge/desmuntatge 70 €

Tarifa reduïda (entitats sense ànim de lucre i organismes depenents de 

l'administració pública)

Tarifa reduïda per a esdeveniments esportius (entitats esportives sense ànim de 

lucre)

Dia muntatge/desmuntatge 70 €

Entrada Principal i Hall
Tarifa General Preu/dia

Dia esdeveniment 450 €

Dia muntatge/desmuntatge 100 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 230 €

Dia muntatge/desmuntatge 50 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 125 €

Dia muntatge/desmuntatge 30 €

Sales Polivalents
Sala de Premsa 15 €/hora

Sala de Juntes 15 €/hora

Sala d'Actes 15 €/hora
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Tarifa reduïda (entitats sense ànim de lucre i organismes depenents de 

l'administració pública)

Tarifa reduïda per a esdeveniments esportius (entitats esportives sense ànim de 

lucre)



Pelouse
Tarifa General Preu/dia

Dia esdeveniment 5.500 €

Dia muntatge/desmuntatge 1.100 €

Muntatge i desmuntatge multipista * 1.500 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 2.500 €

Dia muntatge/desmuntatge 600 €

Muntatge i desmuntatge multipista * 1.500 €

Preu/dia

Dia esdeveniment 1.600 €

Dia muntatge/desmuntatge 350 €

Muntatge i desmuntatge multipista * 1.500 €

*: Si fós necessari desmuntar la multipista central per dur a terme l'esdeveniment.

Usos esportius - Pista de Ciclisme
Ús exclusiu Preu

Sessió de 2 hores 180 €

Fraccions d'hora 75 €

Preu

Tarifa reduïda per a esdeveniments esportius (entitats esportives sense ànim de 

lucre)

Ús compartit - preus per a cada sol·licitant

Tarifa reduïda (entitats sense ànim de lucre i organismes depenents de 

l'administració pública)

Preu

Sessió de 2 hores 100 €

Fraccions d'hora 50 €

Preu/dia

Sessió de 2 hores 10 €

Abonament de 12 sessions de 2 hores 70 €

Usos esportius - Pista Multiesportiva
Tarifa General 60 €/hora

Grades Interiors
Tarifa General 75 €/hora

Serveis Opcionals
Climatització (subjecte a condicions particulars) 150 €/hora

Marcador central i Pantalles laterals 50 €/hora

Programació Marcador i Pantalles (si és necessari) 35 €/hora
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Ús compartit - preus per a cada sol·licitant

Ús individual

(no s'admetran acords entre equips o seleccions per evitar el pagament del preu d'ús exclusiu)



 

CCOONNDDIICCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS  DDEE  LLAA  
CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ  

 
Sol·licitud, reserva i condicions de pagament 
1. Per sol·licitar la reserva d’espais, s’ha de 
complimentar el formulari previst.  Comprovades 
les dates i espais sol·licitats, la Gerència del 
Consorci confirmarà la disponibilitat. 
 
2. Rebuda la sol·licitud, es remetrà al sol·licitant un 
pressupost del preu de lloguer dels espais i pel 
temps indicat en el formulari, aplicant les tarifes 
vigents en el moment de la sol·licitud. 
 
3. Les tarifes de lloguer poden ser substituïdes per 
preus i condicions especials, com pot ser l’aplicació 
d’un percentatge sobre la venda d’entrades, en 
casos puntuals en què el sol·licitant justifiqui 
prèviament la necessitat i circumstàncies especials 
de la promoció, a criteri de la Presidència. 
El percentatge es pactarà en cada cas i s’aplicarà 
un import mínim de 2.000 € per dia d’esdeveniment 
en el cas de la pelouse. 
 
4. Si, acceptat el pressupost o iniciat el lloguer 
s’incorporen o modifiquen espais, horaris o serveis 
extres, s’emetrà una nova factura amb tots aquells 
concepte no inclosos, prèvia acceptació del 
corresponent pressupost. 
 
5. La reserva es formalitzarà amb el pagament del 
10% del preu total del lloguer, dins dels 10 dies 
següents a l’acceptació del pressupost.  El 90% 
restant s’abonarà amb una antelació mínima de 48 
hores a l’inici del lloguer. 
 
6.  El sol·licitant no podrà, en cap cas, cedir a 
tercers els drets derivats de la reserva. 
 
7. Les entrades per l’esdeveniment, si n’és el cas, 
es posaran a la venda una vegada es formalitzi el 
procediment de reserva. 
 
8. Formalitzada la reserva, el sol·licitant firmarà un 
contracte de lloguer de la instal·lació per a la 
celebració de l’acte concret, amb una antelació 
mínima de quinze dies a la data d’inici del lloguer. 
 
9. Si l’activitat/esdeveniment no es pot celebrar per 
circumstàncies objectives sobrevingudes, el 
Consorci no assumirà cap responsabilitat 
compensatòria en relació al sol·licitant. 
 
10. Excepcionalment, la Presidència  del Consorci 
podrà exonerar, total o parcialment, del pagament 
de les tarifes establertes, quan intervinguin raons 
d’interès públic i oportunitat, o quan l’esdeveniment 

o acte tengui com a finalitat la promoció de l’esport, 
la joventut i/o  la cultura, prèvia justificació per part 
del sol·licitant.  
 
Condicions de la cessió 
1. El cessionari es farà responsable del correcte ús 
de les instal·lacions, dels desperfectes ocasionats 
en les instal·lacions i material del Consorci. 
 
2. La contractació i despeses derivades dels 
serveis mèdics, de seguretat i de neteja seran a 
càrrec del cessionari. 
 
3.  L’ús de les instal·lacions no inclou altre mobiliari 
o material que el que ja disposa el propi espai. 
 
4.  El Consorci Velòdrom Palma Arena no es fa 
responsable de les pertinences, de qualsevol tipus, 
que els usuaris introdueixin en les instal·lacions 
durant el lloguer. 
 
5.  El cessionari no podrà explotar la imatge del 
Consorci sense l’autorització prèvia de la 
Presidència.  
 
6. Amb caràcter excepcional, la Presidència  podrà 
autoritzar, prèvia sol·licitud, l’ús d’algunes places 
d’aparcament per necessitats de l’organització. 
 
7. Per aplicació de la normativa vigent, no es 
permet fumar dins el recinte. 
 
8. El cessionari respectarà els aforaments màxims 
segons les diferents configuracions dels recintes, i 
que es determinarà en el contracte.  
 
9. El cessionari realitzarà l’activitat sota les 
condicions de la pòlissa de responsabilitat civil que 
hagi contractat.  
 
Normativa 
1. El cessionari haurà d’acceptar les ordenances 
de convivència i contaminació acústica. 
 
2. El cessionari complirà la normativa que li sigui 
d’aplicació en atenció al tipus d’activitat i, 
especialment, en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 
 
Documentació 
1. El cessionari presentarà a petició dels 
responsables tècnics del Consorci, aquella 
documentació que li sigui exigida i, en especial, la 
necessària per adherir-se a la llicència d’activitats 
de la instal·lació: 



 

 a) Projecte d’activitat específica de 
l’espectacle, signat per tècnic competent i certificat 
final d’instal·lació. 
 b) Certificat d’estabilitat, visat i signat per 
tècnic competent, d’escenaris, grades o qualsevol 
estructura que s’hagi de muntar per celebrar 
l’esdeveniment o activitat. 
 c) Butlletí d’instal·lació elèctrica visat i 
signat per tècnic competent. 
 d) Adhesió al pla d’autoprotecció del 
Velòdrom o, si és necessari, modificació del pla, 
visat i signat per tècnic competent. 
 
2. Cas que el projecte no pugui adherir-se a la 
llicència d’activitat del Velòdrom, el cessionari 
s’obliga a realitzar tots els tràmits necessaris per 
disposar de la llicència que es precisa per al 
desenvolupament de l’acte.  
 
3. Cas que el cessionari no disposi de la 
corresponent llicència d’activitat set dies abans de 
la data de l’inici de la cessió de l’espai, el contracte 
quedarà resolt per incompliment de les obligacions 
del Promotor. 
 
Serveis 
La contractació i despeses derivades dels serveis 
de seguretat i mèdics, obligats segons la llicència i 
dimensionats en funció de l’esdeveniment, seran a 
càrrec del cessionari. 
El servei de neteja també seran contractats pel 
cessionari. 

Assegurances  
La cessionària haurà de subscriure amb una 
companyia asseguradora solvent, una pòlissa 
d’assegurança per respondre dels possible danys 
materials de la instal·lació, qualsevol 
responsabilitat civil per sinistre i un sublímit per 
víctima per a la cobertura de responsabilitat civil 
patronal.  
 
La cobertura mínima es determinarà en funció de 
l’aforament i les característiques de l’esdeveniment 
a realitzar i amb les garanties que es considerin 
necessàries (Llei 7/2013, de 26 de novembre. 
Disposició addicional tercera). 
 
La subscripció de la pòlissa s’acreditarà mitjançant 
la presentació d’una còpia de la pòlissa i justificant 
de la seva vigència (rebut de pagament o certificat 
expedit per la companyia assegurador). 
 
 

Garantia 
Així mateix el cessionari, lliurarà al Consorci abans 
de la celebració de l’acte una quantitat en efectiu, 
en concepte de garantia, per fer front a possibles 
desperfectes que es puguin ocasionar durant la 
celebració del mateix i a qualsevol despesa que 
hagi d’abonar el Consorci com a conseqüència de 
l’incompliment per part del cessionari de les seves 
obligacions. 
 Aquesta garantia quedarà subjecta a la reparació, 
per part del cessionari, dels esmentats 
desperfectes o incompliments.  
 
 

 


