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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA

12756 12/18 Departament Tributari. Correcció errades edicte 12446 publicat en el BOIB núm. 152 de
4/12/2018 d’aprovació definitiva de 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 de
titularitat municipal. Concepte 341,03

Pel present, es corregeixen els errors de transcripció advertits en l’anunci publicat en el BOIB núm. 152 de 4 de desembre de 2018, edicte
12446, pel que fa als articles 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 21 i 22 de l’annex de l’acord d’aprovació definitiva del Preu públic per prestació de
serveis, activitats esportives, i l’ús de la infraestructura esportiva de titularitat pública municipal, concepte 341,03: 

On deia:

Article 4

Tipus d’abonament i serveis

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.
Qualsevol altre documentació que acrediti la unitat familiar.

1. 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.

2. Sistema PAD (programa d’activitats dirigides):

Dona dret a l’assistència a determinades activitats programades a les instal·lacions en que estigui vigent aquesta modalitat. També permet
utilitzar els espais reservats als abonats a totes les instal·lacions. 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.

3. Accés per a tècnics i esportistes de clubs federats (ATEC)

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

Ha de dir:

Article 4

Tipus d’abonament i serveis

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.
Qualsevol altre documentació que acrediti la unitat familiar.

1. 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.
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2. Sistema PAD (programa d’activitats dirigides):

Dona dret a l’assistència a determinades activitats programades a les instal·lacions en que estigui vigent aquesta modalitat. També permet
utilitzar els espais reservats als abonats a totes les instal·lacions. 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.

3. Accés per a tècnics i esportistes de clubs federats (ATEC)

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

On deia:

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).

1. Per aquesta tramitació serà obligatori adjuntar una declaració responsable amb un llistat nominal, firmada pel president i pel secretari del
club, confirmant que tots els esportistes compleixen els requisit de tenir llicència federativa o estar inscrits a l’esport escolar del Consell de
Mallorca.

S’entén, en tots els casos, dins l’any natural.

Ha de dir:

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. Sistema 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).

3.1. Per aquesta tramitació serà obligatori adjuntar una declaració responsable amb un llistat nominal, firmada pel president i pel secretari del
club, confirmant que tots els esportistes compleixen els requisit de tenir llicència federativa o estar inscrits a l’esport escolar del Consell de
Mallorca.

S’entén, en tots els casos, dins l’any natural.

On deia:

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, de procediment administratiu comú de les administracions 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.
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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.
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 (el 100% del preu públic), llevat de les anul·lacions degudes a condicions climatològiques adverses o per causes imputables a
l’IME. Per causes imputables a Federacions Territorials per variacions no comunicades prèviament a les 72 hores preceptives,
s’haurà de presentar un certificat firmat pel secretari/ària de la Federació amb el vistiplau del president/a. En el cas de baixa mèdica,
s’haurà d’entregar un certificat mèdic que impedeixi l’entrenament o la disputa del partit. Les activitats promogudes o organitzades
per l’IME tenen preferència en l’ús de les instal·lacions. Si aquestes activitats tenen preferència en l’ús de les instal·lacions. Si
aquestes activitats afecten a reserves ja confirmades, l’IME n’avisarà a 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.

Ha de dir:

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 a qualsevol OAC de l’Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’art. 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 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 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.
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 (el 100% del preu públic), llevat de les anul·lacions degudes a condicions climatològiques adverses o per causes imputables a
l’IME. Per causes imputables a Federacions Territorials per variacions no comunicades prèviament a les 72 hores preceptives,
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s’haurà de presentar un certificat firmat pel/per la secretari/ària de la Federació amb el vistiplau del/de la president/a. En el cas de
baixa mèdica, s’haurà de lliurar un certificat mèdic que impedeixi l’entrenament o la disputa del partit. Les activitats promogudes o
organitzades per l’IME tenen preferència en l’ús de les instal·lacions. Si aquestes activitats afecten a reserves ja confirmades, l’IME
n’avisarà a 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.

On diu:

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 €

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

Ha de dir:

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 €

b. Amb targeta bancària a les oficines que disposi l’IME
c. Carta de pagament
d. En efectiu a les oficines que disposi l’IME.

On diu:

Article 12

Persones de 65 anys o més empadronades a Palma

Descompte del 90% en abonaments individuals.

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
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.
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Ha de dir:

Article 12

Persones de 65 anys o més empadronades a Palma

Descompte del 90% en abonaments individuals.

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

Exempció del preu públic en els abonaments individuals 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.

On diu:

Article 13

Persones amb diversitat funcional, pensionistes per incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes
per orfandat empadronats a Palma

Descompte del 90% en els abonaments individuals, en el sistema PAD o 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 amb diversitat funcional 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.

Ha de dir:

Article 13

Persones amb diversitat funcional, pensionistes per incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes
per orfandat empadronats a Palma

Descompte del 90% en els abonaments individuals, en el sistema PAD o 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 amb diversitat funcional la que té una discapacitat 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.

On diu:

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 o en el sistema PAD, 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
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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

Ha de dir:

Article 15

Famílies nombroses empadronades a Palma

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

- Ingressos iguals o inferiors al SMI  x 3: descompte del 90%
- Ingressos superiors: descompte del 25%

Descompte en el preu dels cursets o en el sistema PAD, 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

On diu:

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

Aquest descompte afecta única i exclusivament a l’espai esportiu i/o dependència assignada segons el document de cessió d’ús, i queda
exclòs qualsevol altre tipus d’activitat que no sigui entrenament i/o partit oficial de les lligues de referència.

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 20.6, 20.7 i 21.2.

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.

Ha de dir:

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.
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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

Aquest descompte afecta única i exclusivament a l’espai esportiu i/o dependència assignada segons el document de cessió d’ús, i queda
exclòs qualsevol altre tipus d’activitat que no sigui entrenament i/o partit oficial de les lligues de referència.

1. 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 20.6, 20.7 i 21.2.

2. 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.

On diu:

Article 22

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

Ha de dir:

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

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.

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

Palma, 10 de desembre de 2018

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

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