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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA

13519 016/17 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança reguladora del preu públic per la
prestació de serveis, activitats esportives i l'ús de la infraestructura esportiva municipal, concepte
341,03

Havent aprovat inicialment l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2017, l’expedient de modificació de l’ordenança
reguladora del preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives i l’ús de la infraestructura esportiva municipal, concepte 341,03,
l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 30 de novembre de 2017, ha resolt les reclamacions i aprovat definitivament l’expedient de
modificació de l’esmentada ordenança a traves d’acord, publica el texte íntegre:

A C O R D

.- Estimar parcialment l’al·legació formulada pel Gerent de l’IME, senyor José María González Navarro, contra l’acord del Ple de 28Primer
de setembre de 2017, de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives i l’ús de la
infraestructura esportiva municipal pels motius que s’expressen a l’informe que precedeix aquest acord.

 Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives iTercer.-
l’ús de la infraestructura esportiva municipal concepte 341,03, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per acord plenari el 22  de
desembre de 2016; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 41 a 47 del Text refós de la llei
d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 49 de la Llei 7/1985, de bases del règim locals; pel que fa a 

 que queda redactat així:l’article 20.2

Article 20

...

2. Als centres docents de Palma, se’ls aplica el descompte següent, quan l’activitat es realitzi en horari lectiu:

- Centres públics/concertats, 50%
- Centres privats, 25%
- Centres d’educació especial i entitats similars amb capacitat jurídica d’obrar sense ànim de  lucre que realitzin activitats amb
col·lectius de persones amb discapacitats, 80%

...

 L’expressada modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOIB.”Quart.-

ANNEX

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis, les activitats esportives i l’ús de la infraestructura esportiva de
titularitat pública municipal

Concepte 341,03

TEXT QUE SE MODIFICA

Capítol I
Àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte

D’acord amb l’article 127 i en relació amb l’article 41, ambdós del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Institut municipal de l’esport, d’ara endavant IME, estableix el preu públic per la prestació de
serveis, les activitats esportives i l’ús de la infraestructura esportiva de titularitat municipal.
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Article 2
Meritació i obligats al pagament

Estan obligades a pagar el preu públic les persones físiques i jurídiques que utilitzin les instal·lacions esportives municipals o es beneficiïn de
les activitats o els serveis prestats per l’IME.

L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment de la inscripció a l’activitat, la reserva de la instal·lació, l’entrada al recinte o el
moment en què se’n concedeix l’autorització d’utilització.

  

Capítol II
Abonats i altres tarifes

Article 3
Condició d’abonat

Té la condició d’abonat qualsevol persona, resident o no al municipi de Palma, que es trobi al corrent en el pagament del rebut en curs.

La targeta s’entrega en el moment de la inscripció, i és personal i intransferible, no caduca i s’activa amb el pagament del rebut corresponent.

La condició d’abonat dóna dret a utilitzar els espais de piscina i gimnàs, i els espais reservats a aquest efecte.

Article 4
Tipus d’abonament

L’abonament pot ser familiar o individual.

1.  Abonament familiar:

S’entén com unitat familiar la formada per una parella de fet, un matrimoni o un adult, incloent-hi els fills menors de 18 anys en el moment
de pagar l'abonament. Per gaudir del preu d’empadronat, tots els membres de la família han d’estar empadronats a Palma.

-  Documentació que s’ha de presentar: llibre de família o certificat de parella de fet i DNI dels  adults.

2.  Abonament individual:

Adult major d’edat (18 anys o més en el moment del pagament) i menors amb l’autorització prèvia del pare/de la mare o el tutor legal.

3.  Abonament del PAD (programa d’activitats dirigides):

Inclou un abonament individual que dóna dret a la utilització dels espais reservats als abonats a totes les instal·lacions, a més de les activitats
programades a les instal·lacions en què estigui vigent aquesta modalitat. Només es pot optar al PAD a partir dels 15 anys. Els menors de 18
anys han de presentar autorització del pare/la mare o el tutor/la tutora i fotocòpia del DNI de qui els autoritza.

4.  Abonament per a tècnics i esportistes de clubs federats (ATEC)

Aquest abonament va vinculat a esportistes i tècnics dels clubs que gaudeixen de reserva d’espai de temporada, d’acord amb l’article 20.7.

Article 5
Duració de l’abonament i altres

1.  Abonament individual o familiar: anual, semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius), mensual (mes natural).

2.  Abonament del PAD: és trimestral (tres mesos consecutius), bimestral (dos mesos consecutius) i mensual (mes natural).

3.  Accés ATEC: anual, semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius), mensual (mes natural).

S’entén, en tots els casos, dins l’any natural.
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Article 6
Bo 30, bo 10, bo 3, bo 1

Els bons 30, 10, 3 o 1 donen dret a gaudir dels mateixos espais que els abonats, durant 30, 10, 3 o 1 dia, respectivament, que tria l’usuari dins
l’any natural.

Un màxim de 2 bons d’1 dia es pot compensar amb un abonament que inclogui les dates de l’ús del bo.

Els centres esportius disponibles per a aquests bons són els que determina l’IME.

Capítol III
Cursetistes

Article 7

Té la condició de cursetista qui es troba al corrent en el pagament del rebut en curs.

Juntament amb la primera mensualitat, si no és abonat, ha de pagar la quota de la matrícula d’inscripció. Quan s’interromp la condició de
cursetista per un període igual o superior a un any (12 mesos) s’ha de tornar a abonar.

Les quotes dels cursets són mensuals. La renovació dels cursets es fa mitjançant el pagament de la mensualitat, que s’ha de dur a terme fins al
21 del mes anterior al venciment; si no, es perd la plaça.

Els cursets d’estiu estan exempts del pagament de la quota d’inscripció.

No assistir de manera continuada i no justificada durant 2 mesos a un curset o una activitat programada és causa de baixa automàtica si hi ha
usuaris del curset en llista d’espera.

Els canvis de grup o les baixes dels cursets s’han de sol·licitar d’una de les següents maneres:

a)  Per correu electrònic a la coordinació de la instal·lació
b) Entregant el formulari de baixa a les oficines o recepció de les instal·lacions (el formulari es troba tant al web de l’IME com a les
instal·lacions)

En cas de baixa de cursets domiciliats, la baixa serà efectiva el primer mes que no se n’hagi pagat el rebut.

L’IME es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions, el seu contingut i seu horari.

   

Capítol IV
Reserves periòdiques de les instal·lacions

Article 8
Procediment

La sol·licitud d’espais esportius per a reserves de temporada per part d’entitats i clubs esportius s’ha de fer mitjançant el formulari que es
troba al web de l’IME, el qual s’ha de presentar al Registre de l’IME, a qualsevol OAC de l’Ajuntament o a les dependències a què es
refereix l’art. 16.4 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracios públiques.

1.  Terminis

Del 10 al 30 de maig és el termini de presentació de la sol·licitud de renovació per a entitats ja usuàries; si no es fa dins aquest termini, l’IME
disposarà lliurement de la instal·lació i l’horari dels quals l’entitat feia ús.

En qualsevol moment de l’any s’admeten sol·licituds de reserves d’espais, tant puntuals com de caràcter continuat.

2.  Normes

a)  Les reserves per a temporada o de caràcter continuat amb descompte es formalitzen una vegada que s’ha rebut l’ingrés del 10% de
la totalitat de la reserva, fins a un màxim de 250 €, com a garantia, que s’ha d’abonar en un termini no superior a 5 dies a partir de la
confirmació de la reserva per part de l’IME. La falta de pagament dins el termini fixat pot suposar la pèrdua de la reserva de l’espai.
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Les reserves sense tarifa de descompte no han de dipositar garantia.
b) Els mesos de juliol i agost no es consideren temporada esportiva, exceptuant els esports amb el calendari vigent durant aquest
període.
c)  No es permet la cessió de l’ús a tercers ni la subexplotació.
d) El pagament del preu públic dóna dret a l’ús de la instal·lació pel temps de la reserva i l’IME no es responsabilitza del material
dipositat a les instal·lacions per part dels seus usuaris.
e) El temps necessari per a dur a terme les tasques de muntatge, desmuntatge, o inactiu, es factura.
f)   Als partits oficials, la reserva s’ha de fer 30 minuts abans de l’hora d’inici del partit. Excepcionalment, es pot ampliar aquest
temps, d’acord amb la normativa oficial de joc de la federació corresponent.
g)  En els casos de grups de centres educatius, clubs/entitats esportives, etc., l’accés i la utilització de la instal·lació esportiva
reservada estan condicionats a la permanència del professor, el monitor, l’entrenador o el delegat responsable del grup.
h) Una reserva s’ha d’anul·lar per escrit amb una antelació mínima de 72 hores; en cas contrari s’ha d’abonar l’import complet de la
reserva, llevat de les anul·lacions degudes a condicions climatològiques adverses o per causes imputables a l’IME. Les activitats
promogudes o organitzades per l’IME tenen preferència en l’ús de les instal·lacions. Si aquestes activitats afecten reserves ja
confirmades, l’IME n’avisa les entitats afectades.
i)  L’IME no té l’obligació de recol·locar els clubs, els equips, les entitats, les associacions, etc. en altres espais alternatius en cas
d’impossibilitat d’ús de l’espai esportiu.

  

Capítol V
Normes de pagament

Article 9
Reserves periòdiques

L’IME presenta la factura el 15 del mes següent a l’ús i s’abona mitjançant domiciliació bancària. L’impagament de la factura o les factures
implica la pèrdua de la reserva i/o l’accés a les instal·lacions.

La garantia es torna per transferència bancària una vegada pagades totes les factures de la temporada.

El preu aplicable és en tot cas l’establert a l’Ordenança en vigor a la data en què es desenvolupa l’activitat objecte de la reserva.

Article 10
Abonats i cursetistes

Modalitats de pagament:

a)  Pagament en línia. Bonificació:
-Imports entre 10 i 20 €, bonificació de 0,50 €
-Imports superiors a 20 €, bonificació d’1,50 €

b) Domiciliació bancària:
-Bonificació d’1,50 € en els pagaments superiors a 20 €

c)  En efectiu o targeta bancària a les oficines que disposi l’IME
d) Carta de pagament
 

Capítol VI
Exempcions i descomptes d’abonats i cursetistes

Article 11
Descomptes

Els descomptes aplicables no són acumulables.

Article 12
Persones de 65 anys o més empadronades a Palma

Descompte del 90% en abonaments individuals i PAD.

Descompte del 90% en els cursets en horari de 8 a 17 h, llevat dels d’instal·lacions exteriors (conceptes B.2.2 i B.3.2). Aquesta tarifa només
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s’aplica a un curset per mes.

Exempció del preu públic en els abonaments individuals i PAD en horari de 8 a 15 h.

Exempció del preu públic en els cursets d’instal·lacions exteriors (conceptes B.2.2). Aquesta tarifa només s’aplica a un curset complet.

Article 13

Persones discapacitades, pensionistes per incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes per orfandat
empadronats a Palma

Descompte del 90% en els abonaments individuals i en els cursets, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors. Aquesta tarifa només s’aplica
a un curset per mes, després de presentar el certificat corresponent.

S’entén per persona discapacitada la que té una minusvalidesa igual o superior al 33%.

Els pensionistes per orfandat a partir dels 21 anys n’han de presentar cada any el certificat renovat.

-  Documentació que s’ha de presentar: certificat o resolució emesa per un òrgan competent.

Article 14
Famílies monoparentals empadronades a Palma

A partir dels ingressos de l’any anterior del progenitor i a partir de l’SMI vigent (salari mínim interprofessional) s’apliquen els intervals
següents:

- Ingressos iguals o inferiors a l’SMI  x 1,5: es gaudeix d’un descompte del 90%
- Ingressos superiors: descompte del 25%

S’entén com família monoparental, la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviuen els fills, nascuts o adoptats, i dels quals
constitueix l’únic sustentador.

La documentació que s’ha de presentar per a acreditar que es forma part d’una família monoparental és la següent:

- Llibre de família amb un sol progenitor o certificat de defunció d’un dels dos progenitors.

Descompte en els abonaments individuals i en els cursets, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors.

Per a obtenir el descompte s’han d’acreditar els ingressos del progenitor amb la declaració de la renda. Només en aquells casos en què el
progenitor no estigui donat d’alta a la Seguretat Social s’haurà de fer amb un certificat d’Hisenda.

Aquesta tarifa només s’aplica a un curset per mes i per persona. Només s’aplica el descompte al progenitor i als fills menors de 18 anys en el
moment de pagar el curset.

Article 15
Famílies nombroses empadronades a Palma

A partir dels ingressos de l’any anterior i de l’SMI vigent (salari mínim interprofessional) s’apliquen els intervals següents:

- Ingressos iguals o inferiors a l’SMI  x 3: descompte del 90%
- Ingressos superiors: descompte del 25%

Descompte en el preu dels cursets, llevat dels d’instal·lacions exteriors. Aquesta tarifa només s’aplicarà a un curset per mes i persona.

Per a obtenir descompte s’han d’acreditar els ingressos d’ambdós progenitors amb la declaració de la renda. Només en aquells casos en què
els progenitors no estiguin donats d’alta a la Seguretat Social s’haurà de presentar un certificat d’Hisenda.

Només s’aplicarà descompte als progenitors i als fills menors de 18 anys en el moment de pagar el curset.

Documentació que s’ha de presentar: llibre de família nombrosa
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Article 16
Joves empadronats a Palma

Descompte del 50% en abonaments individuals.

S’entenen per joves les persones de fins a 25 anys, aquestes incloses.

Article 17
Abonats

Tenen un descompte del 25% en cursets.

Estan exempts de quota d’inscripció als cursets.

S’entén per abonat qui és titular o beneficiari d’un abonament i es troba al corrent de pagament.

Article 18
Persones amb greus dificultats econòmiques empadronades a Palma

Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d’una unitat familiar en la qual la suma dels ingressos, per
qualsevol concepte, de tots els seus membres és igual o inferior al salari mínim interprofessional.

Les persones amb greus problemes econòmics empadronades a Palma poden sol·licitar l’exempció del preu públic en un abonament o un
curset per mes.

L’imprès per a sol·licitar l’exempció del preu públic i la relació de la documentació acreditativa que s’ha de presentar està disponible a les
oficines i al web de l’IME.

La sol·licitud es resoldrà mitjançant resolució de la Gerència de l’IME.

Els serveis socials de l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca o del Govern de les Illes Balears, com també entitats de Palma sense
ànim de lucre, dedicades a ajudar a persones amb problemes econòmics, poden sol·licitar per escrit l’exempció del preu públic per als seus
usuaris (per a les persones empadronades a Palma que tenen dificultats econòmiques o problemes d’integració social). Aquesta exempció ha
de ser autoritzada per la Gerència de l’IME.

No assistir de manera continuada i no justificada durant 1 mes al curset concedit és causa de baixa automàtica si hi ha usuaris del curset en
llista d’espera.

En cas de no fer ús del curset o l’abonament concedit no es podrà sol·licitar una altra exempció l’any següent.

Article 19
Promoció de l’esport

Mitjançant resolució de la Gerència de l’IME, es pot aplicar l’exempció del preu públic establert en abonaments i bons que s’ofereixin com a
premis per a activitats de caràcter popular, benèfic, educatiu, social o cultural (concursos, rifes, competicions, etc.) de caràcter promocional,
popular, benèfic, esportiu, educatiu, social o cultural.

El Consell Rector de l’IME pot acordar un descompte de fins al 50% en els preus d’abonaments, bons i cursets per a realitzar campanyes de
promoció dels serveis oferts per l’IME.

Capítol VII
Exempcions i descomptes en el lloguer d’espais esportius

Article 20
Descomptes i exempcions de preu públic en el lloguer d’espais esportius

Queden excloses d’aquest article totes les activitats referides a esports d’empresa, lligues privades i altres casos semblants.

Els descomptes no són acumulables.
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En els descomptes, el resultat s’arrodoneix a 50 cèntims d’euro.

1.  Exempció del preu públic als col·legis públics de Palma als pavellons Poliesportiu Toni Pizà, Poliesportiu Toni Servera (l’Arenal),
Poliesportiu Son Cotoner, Poliesportiu Secar de la Real, Poliesportiu Francesc de Borja Moll, Poliesportiu Joan Seguí, Poliesportiu Son
Oliva, Poliesportiu Hispania-el Viver i Poliesportiu Josep Amengual (el Molinar) i a les pistes exteriors, segons la disponibilitat de la
instal·lació, si aquesta s’utilitza dins l’horari lectiu del centre (i en qualsevol cas limitat als dies laborables, de dilluns a divendres, i en horari
de 8 a 15 h), per a fer classes d’ensenyament reglat corresponent a la matèria, l’àrea o l’assignatura d’educació física, i el centre docent es fa
càrrec de l’obertura i el tancament del pavelló o pista poliesportiva.

2. Als centres docents de Palma, se’ls aplica el descompte següent, quan l’activitat es realitzi en horari lectiu:

- Centres públics/concertats, 50%
- Centres privats, 25%
- Centres d’educació especial i entitats similars amb capacitat jurídica d’obrar sense ànim de  lucre que realitzin activitats amb
col·lectius de persones amb discapacitats, 80%

3.  Descompte del 80% a les federacions esportives de les Illes Balears, els clubs federats i les associacions esportives federades de Palma, en
totes les reserves puntuals no incloses a la sol·licitud de la temporada, sempre que sigui per a realitzar l’activitat pròpia de l’especialitat
esportiva (entrenament/competició). En queden excloses reserves amb activitat de cursos o jornades ( .stages)

4.  Tindran un descompte del 50% les AMPAS i AMIPAS, inscrites al REMEC, en el lloguer d’instal·lacions esportives en horari
extraescolar de dilluns a divendres.

5.  Descompte del 25% a les empreses, les entitats o altres persones jurídiques que lloguin espais esportius per a la realització de campus,
sempre que incloguin en el seu projecte la promoció dels valors esportius mitjançant xerrades, jornades, conferències…

6.  En el lloguer d’espais esportius, excepte els regulats per l’article 20.6, per temporada i per als entrenaments i els partits oficials dels seus
equips, els clubs esportius federats i les associacions esportives federades amb domicili a Palma, poden triar una de les opcions següents:

Opció 1: descompte del 90%
Opció 2: descompte del 95% més la inclusió del logotip o logotips que estableixi l’IME en un lloc visible a l’equipament esportiu
amb el qual juguen els partits oficials. El logotip o logotips han de ser presents durant tota la temporada.

El disseny del logotip és proporcionat per l’IME.

Si s’elimina el logotip de l’equipament es passa a factura el descompte de l’opció 1) a partir del mes en què s’elimina.

7.  S’aplica un descompte del 95% a les reserves d’espais per temporada dels clubs esportius federats i a les associacions esportives federades
amb domicili a Palma que realitzen la seva activitat i els partits oficials a dependències interiors de grans instal·lacions (PM Son Moix, PM
Germans Escalas, PM Rudy Fernández, PM de Son Hugo, PM S’Estel). Tots els esportistes i els tècnics d’aquests clubs que hagin
d’entrenar-se o treballar a un d’aquests espais han de ser titulars o beneficiaris d’un abonament i tenir la llicència federativa en vigor, estar en
possessió d’un abonament per a esportistes i tècnics federats o estar inscrits en els Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca amb la
justificació d’inscripció.

8.  S’aplica el descompte del 25% al lloguer de pistes de tennis a tots els abonats.

Article 21
Exempció del preu públic

1. A les activitats o les competicions esportives organitzades per l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes
Balears.

2. Als equips que duen la referència de Palma en el seu nom i militen en una de les lligues nacionals següents:

a) Bàsquet: ACB, LEB Or, LEB Plata, Lliga femenina i Lliga femenina 2
b) Futbol sala: Primera i Segona divisió nacionals
c) Voleibol: Primera divisió i Superlliga

3. En les competicions esportives oficials insulars, autonòmiques nacionals i internacionals organitzades de manera puntual per una federació
esportiva. En queden exclosos els partits de lliga i les competicions periòdiques dins la temporada, que queden subjectes al que determina
l’article 20.5 i 21.2.
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4. Excepcionalment, mitjançant resolució de la Gerència de l’IME es pot aplicar una reducció del 100 % del preu públic establert a les tarifes
tant de l’apartat C com del D de l’annex I, “Preus i tarifes”, quan l’activitat que s’hagi de realitzar, esportiva o no, tingui caràcter de
promoció de la ciutat o de l’esport, educatiu, benèfic social, cultural, o sigui un partit o una competició d’equips o esportistes de categoria
nacional o internacional.

 

Capítol VIII
Supòsit de devolució del preu públic

No es fan devolucions amb caràcter retroactiu, llevat dels casos de revisió de certificats de minusvalideses.

Les quotes de cursets amb tarifa de no abonat són revisables quan es paga la quota de l’abonament, que inclou la mensualitat corresponent,
sempre abans de l’inici del curset.

Quan el curset o l’activitat programada no es pot dur a terme per causes imputables a l’IME es tornen les quotes dels mesos o la part
proporcional en què no s’ha pogut realitzar el curset o l’activitat, llevat de les quotes amb el 90% de descompte.

No es fan devolucions pels dies i els horaris en què l’IME té les instal·lacions tancades segons el seu calendari d’obertura anual. S’informa
dels dies de tancament a través del web de l’IME i dels taulers d’anuncis de les instal·lacions.

Article 22
Cursets i activitats amb quota mensual

En cas de baixa voluntària amb quotes mensuals pagades amb anterioritat, es tornen si es comunica abans de l’inici del mes.

La devolució del preu públic implica la pèrdua de plaça al curset o l’activitat si hi ha persones en llista d’espera; si no hi ha llista d’espera, es
pot mantenir la reserva de la plaça durant un mes.

Article 23
Cursets, abonaments, PAD i activitats amb quotes superiors a un mes

Si l’usuari en sol·licita la baixa es torna tot el preu públic cobrat i es cobren les mensualitats anteriors, incloent-hi la de la notificació de la
baixa.

La targeta ATEC no dóna dret a cap tipus de devolució.

 

Capítol IX
Normes d’ús

1.  L’IME no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats pels usuaris a les instal·lacions esportives. Es recomana no dur-hi objectes
de valor.

2.  Els menors de 14 anys no poden accedir a la piscina si no van acompanyats d’un major de 18 anys, i ambdós han de complir els requisits
d’accés a les instal·lacions.

3.  L’accés al gimnàs d’abonats està autoritzat a partir de 16 anys.

4.  La Direcció de la instal·lació es reserva el dret de suspendre provisional o permanentment dret d’entrada en el cas de conductes incíviques
que afectin greument la convivència o el material de la instal·lació.

5.  No es permet organitzar ni classes ni entrenaments particulars. L’incompliment d’aquesta norma suposarà la pèrdua de la condició
d’abonat durant un any.

6.  Es prohibeix qualsevol tipus de relació sexual dins les instal·lacions esportives.

7.  En qualsevol moment el personal de la instal·lació pot requerir a l’usuari que s’identifiqui amb un document oficial. Els usuaris han
d’atendre les indicacions dels monitors i del personal tècnic de la instal·lació, per a garantir la seguretat i el correcte ús de la instal·lació i els
aparells. En cas contrari s’ha d’abandonar la instal·lació.
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8.  La pèrdua de la targeta implica l’expedició d’una de nova, subjecta a la taxa corresponent; en el cas que la targeta tingui una antiguitat
igual o superior a 2 anys, s’expedirà de forma gratuïta, com també en el cas de robatori, presentant la denúncia, o en el cas de deteriorament
per l’ús.

9.  Cedir el carnet i/o el rebut a una altra persona és motiu suficient de baixa immediata com a usuari de les instal·lacions esportives
municipals, i ambdues persones són qualificades com a  durant el període de temps que la Direcció de la instal·laciópersona non grata
determini. En aquest supòsit no hi ha devolució del preu públic i es perd la matrícula en el cas de cursets o activitats.

10. Queda prohibida l’entrada d’animals a qualsevol instal·lació, llevat dels cans guia.

11. Està prohibit menjar dins els vestidors i els espais esportius (piscines, gimnasos, pavellons, etc.).

12. Per raons d’higiene és obligatori, als gimnasos amb aparells, usar la tovallola entre el cos i l’aparell utilitzat. En acabar l’exercici s’ha
d’eixugar la suor que hagi quedat a l’aparell utilitzat.

13. El material utilitzat s’ha de tornar al seu lloc després d’usar-lo.

14. És obligatori usar vestit de bany, casquet de bany i tovallola per a accedir a la piscina, i sabatilles de bany per a circular per les zones de
peus nets.

15. Els usuaris poden utilitzar els armariets disponibles durant els períodes que realitzen activitats esportives a les instal·lacions.

16. Els armariets s’han de buidar una vegada finalitzada l’activitat. Al final de la jornada s’obren tots els armariets que estan tancats, i els
objectes que es troben a l’interior es dipositen com objectes perduts durant una setmana a la recepció. L’IME no es fa responsable de la
pèrdua o el deteriorament dels objectes trobats als armariets.

17. Hi ha armariets que funcionen amb pany de maleta; és responsabilitat de l’usuari dur el pany.

18. A les instal·lacions que disposen de vestidor infantil mixt, l’ús queda restringit a menors de 9 anys, acompanyats d’un adult. En cap cas
els adults poden fer-ne ús ni accedir-hi si no acompanyen un menor. Està permès que els infants menors de 9 anys, acompanyats d’un adult,
facin ús del vestidor corresponent al sexe de l’adult que l’acompanya.

19. No es permet fer fotos ni gravar en vídeo a l’interior de les piscines.

Disposició final

La present ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 29 de juny de 1989, la darrera modificació de la qual
s’aprovà provisionalment per acord plenari XXXX, entra en vigor el dia següent de la publicació en el BOIB. Els preus establerts a
l’Ordenança són exigibles per a les activitats i usos de les instal·lacions durant tot l’any 2018.

Per a tot el que no preveu aquesta Ordenança és d’aplicació l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció; el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i la resta de normativa de desenvolupament.

 

ANNEX 1
Preus i tarifes

Concepte 343.00
No empadronats

€
Empadronats

€

A.1 Abonats a les grans instal·lacions

Familiar anual per any natural 279,00 210,00

Familiar 6 mesos consecutius dins any natural 165,50 125,00

Familiar 3 mesos consecutius dins any natural 99,00 74,00

Familiar mensual per mes natural 43,50 32,00

Individual anual per any natural 181,50 136,00

Individual per 6 mesos consecutius dins l’any natural 106,00 80,00

Individual per 3 mesos consecutius dins l’any natural 68,00 51,00

Individual mensual per mes natural 31,00 23,00
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Concepte 343.01

A.2 Abonats individuals de grans instal·lacions i PAD

PAD 3 mesos consecutius dins l’any natural 158,00 122,00

PAD 2 mesos consecutius dins l’any natural 112,50 88,00

PAD mensual de mes natural 61,50 48,00

Concepte 343.02
A.3. Targeta d’accés tècnics i esportistes

A.3 ATEC

ATEC anual 16,00 12,00

ATEC semestral 11,00 8,00

ATEC trimestral 8,00 6,00

ATEC mensual 4,00 3,00

Concepte 343.33

A.3 Altres quotes

Bo 30 100,00 100,00

Bo 10 36,00 36,00

Bo 3 11,00 11,00

Bo 1 4,50 4,50

Quota duplicat targeta 6,20 6,20

Matrícula dels cursets 12,00 8,00

Concepte 343.10 Minuts
No empadronats

€
Empadronats

€

B.1 Activitats aquàtiques (quotes mensuals)

Natació nadons 6-24 mesos (amb adult a l’aigua) 30 46,00 34,00

Natació Pingüins (2-3 anys) 30 28,00 21,00

60 55,00 42,00

Natació Dofins (4-5 anys) 30 25,00 19,00

60 51,00 38,00

Natació infantil/adults/aiguagim/aiguasalut/ natació pre i postpart 60 37,00 29,00

90 49,00 36,00

135 54,00 40,00

300 60,50 47,00

Classes particulars 60 28,00 28,00

Concepte 343.20/343.21 Minuts
No empadronats

€
Empadronats

€

B.2 Activitats físiques (quotes mensuals, llevat que s’indiqui el contrari)

 (piscines de Son Hugo, Germans Escalas, S’Estel, Toni Servera,B.2.1. Grans instal·lacions
Xavi  Torres, Margarita Crespí, Rudy Fernández, Son Roca i Palau Municipal d’Esports)

Gimnàstica de manteniment, fitnes i altres adults 60 34,00 25,00

120 45,00 33,00

180 54,00 40,00

Tennis adults 60 38,00 29,00

120 54,00 41,00

Tennis infantil 60 33,00 25,00

120 46,00 34,00

Multiesport infantil 180 52,50 39,00

Classes particulars   60 28,00 28,00

B.2.2. Instal·lacions exteriors

Gimnàstica de manteniment, fitnes I altres adults

Curs complet (9 mesos, d’octubre a juny) 120 52,50 52,50
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Concepte 343.20/343.21 Minuts
No empadronats

€
Empadronats

€

Mensual 120 12,00 12,00

Curs complet (9 mesos, d’octubre a juny) 180 62,50 62,50

Mensual 180 14,00 14,00

Concepte 343.10/343.20/343.21

B.3. Escoles esportives municipals

120 41,00 31,00

180 48,00 35,00

180 48,00 35,00

B.3.2. Escoles esportives municipals d’exteriors

Curs complet 120 30,00 30,00

Mensual 120 7,00 7,00

Concepte 343.20

B.4 Campus vacacional

Activitat ordinària de 9 a 14 h

Vacances escolars juny o setembre, per dia laborable 10,50 10,50

Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31) 108,00 108,00

Mensual (de l’1 al 31) 206,00 206,00

Guarderia (de 7.30 a 9 h)

Vacances escolars juny o setembre, per dia laborable 2,50 2,50

Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31) 25,50 25,50

Mensual (de l’1 al 31) 51,00 51,00

Guarderia de migdia (de 14 a 15.30 h)

Vacances escolars juny o setembre, per dia laborable 2,50 2,50

Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31) 25,50 25,50

Mensual (de l’1 al 31) 51,00 51,00

Menjador (de 14 a 15.30 h)

Vacances escolars juny o setembre, per dia laborable 6,50 6,50

Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31) 77,50 77,50

Mensual (de l’1 al 31) 154,50 154,50

Guarderia horabaixa (de 15.30 a 17 h)

Vacances escolars juny o setembre, per dia laborable 2,50 2,50

Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31) 25,50 25,50

Mensual (de l’1 al 31) 51,00 50,50

Concepte 343.30/343.32 Ús exclusiu  dia € Preu/hora € Suplement llum/hora €

C. Lloguer d’espais esportius

C.1. Palau Municipal d’Esports Son Moix

Pista sense llum ni climatització 60,00

Llum del pavelló per a entrenaments 21,00

Llum del pavelló per a competició   42,00

Llum del pavelló per a TV 125,00

Ús de la graderia del pavelló per partit o esdeveniment 460,00

Pista amb una fase de llum per a entrenament i graderia 2.400,00

Gimnàs núm. 1 i núm. 3 88,00

Sales i resta de gimnasos 51,00

Ús exclusiu dia € Preu/hora € Suplement llum/hora €

C.2. Altres dependències

Germans Escalas (pavelló) 2.211,00 49,00 21,00

Poliesportius Rudy Fernández, Toni Pizà i Toni Servera (pistes cobertes 45 x 27 / 20 x 40 / 30
x 27)

1.437,50 49,00 21,00

Poliesportius Sant Agustí, S’Estel, Toni Pizà,
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Concepte 343.30/343.32 Ús exclusiu  dia € Preu/hora € Suplement llum/hora €

Toni Servera i Germans Escalas
(pistes cobertes transversals 15 x 27)

29,00 16,00

Poliesportius Son Cotoner, el Secar de la Real, Francesc
de Borja Moll, Joan Seguí, Son Ferragut
(pistes cobertes, pavellons 45 x 27 / 20 x 40 / 30 x 27)

1.050,00 37,00 16,00

Poliesportius Son Oliva, Hispània-el Viver,
Josep Amengual, Son Ferragut
(pistes, pavellons transversals coberts 15 x 27)

21,00 8,00

Can Baró, pista exterior de bàsquet i futbol sala PM Son Moix
(pista descoberta 45 x 27 / 20 x 40 / 30 x 27)

21,00 8,00

Pista descoberta 15 x 27 12,00 8,00

Futbol 11 718,50 72,00 36,00

Futbol 7 442,5 45,00 21,00

Futbol 7 mig 24,00 11,00

Fase llum extra futbol 11 PM Son Moix 15,00

Fase llum extra futbol 7 PM Son Moix 10,00

Pista tennis 10,00 6,00

Velòdrom 1.658,50 35,00 41,00

Sala velòdrom 37,00

Carrer 25 m piscina 28,00

Carrer 50 m piscina 34,00

Piscina 25 x 16 m/salts 1.192,50 158,00

Piscina 25 m 1.713,50 227,00

Piscina 50 m 3.427,00 330,00

Marcador de piscina 6,00

Sales 51,00

Espais de recinte esportiu 1.105,50 110,00

D. Altres serveis

Palau Municipal d’Esports Son Moix

Climatització del pavelló 140,00

Muntatge i desmuntatge del pavelló per a un acte 2.000,00

La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa
l'art. 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els interessats podran interposar  recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, contra l'acord definitiu de modificació de l’esmentada ordenança, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB. No obstant, i amb caràcter previ i potestatiu, es pot interposar recurs de
reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

Palma, 30 de novembre de 2017

La cap del departament, per delegació
Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)
MªGloria Belmonte Barcia
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