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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA

797

01/2021. Departament Tributari. Aprovació definitiva preu públic per prestació de serveis, activitats
esportives i ús de la infraestructura esportiva de titularitat municipal, concepte 341,03

Havent aprovat inicialment l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 26 de novembre de 2020, l'expedient de modificació de l'ordenança
reguladora del preu públic per la prestació de serveis, les activitats esportives i l'ús de la infraestructura esportiva de titularitat pública
municipal, l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 28 de gener de 2021, ha resolt les reclamacions i aprovat definitivament l'expedient de
modificació de l'esmentada ordenança a traves d'acord, publica el text íntegre:
ACORD
1. Esmenar la proposta 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; i, en conseqüència, introduir les
modificacions proposades als articles 4 i 8.2.d), de 19 de gener de 2021 i informada per la Comissió de Comptes, Economia i Recursos
Humans.
2. Estimar l'al·legació formulada pel Gerent de l'IME, senyor Rafael Navarro Roig, contra l'acord del Ple de 26 de novembre de 2020, 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; i, en conseqüència, introduir les modificacions proposades als
articles 4 i 8.2.d).
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3. Desestimar l'al·legació formulada per la Sra. Mª Trinidad Gutiérrez Ortuño, NIF 4300*****, en relació a la modificació de l'article 10 de
l'Ordenança que regula les formes de pagament.
4. Aprovar definitivament la 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, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per acord plenari el 30 de juliol de
2020; 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.
L'Ordenança fiscal quedarà redactada així:
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
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.
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.
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Capítol II
Abonats i altres serveis (PAD i ATEC)
Article 3
Condicions
Té la condició de persona abonada, PAD o ATEC qualsevol persona, empadronada o no al municipi de Palma, que es trobi al corrent en el
pagament del preu públic en curs.
En el moment de la inscripció, la persona usuària rebrà una targeta d'accés que és personal i intransferible, no caduca i s'activa amb el
pagament del rebut corresponent.
Les persones trans, que encara no tinguin canviat el nom registral, podran sol·licitar que s'expedeixi la targeta d'accés amb el nom sentit i es
garantirà l'accés i l'ús de les instal·lacions i a les activitats d'acord amb la seva identitat de gènere, inclòs els banys i vestidors.
En cas de reposició de la targeta d'accés, el cost de la targeta està subjecte al preu públic recollit en el concepte 343.33, llevat del cas de
sostracció, en el qual s'haurà de presentar l'original de la denúncia per robatori de la Policia.
La condició de persona abonada dóna dret a poder utilitzar els espais de piscina i gimnasos destinats a tal ús, sense perjudici que se puguin
modificar aquests usos per causes excepcionals, sense que això doni dret a devolució de la tarifa, sempre que se pugui fer ús d'altres
instal·lacions.
Article 4
Tipus d'abonament i serveis
1. Abonament familiar:
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S'entén com unitat familiar la formada per una parella de fet, un matrimoni o una persona adulta, incloent-hi els/les fills/es fins els 21 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.
2. Abonament individual:
Persona adulta, major d'edat (18 anys o més en el moment del pagament) i menors (les persones 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. Servei PAD (Programa d'Activitats Dirigides):
Dóna dret a l'assistència a determinades activitats programades a les instal·lacions en que estigui vigent aquest servei. També permet utilitzar
els espais reservats a les persones abonades, a totes les instal·lacions. Només es pot optar al PAD a partir dels 15 anys. Les persones 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.Sistema d'accés a les instal·lacions per al personal tècnic i esportistes de clubs federats (ATEC):
Aquest sistema d'accés va adreçat específicament a esportistes i personal tècnic federats dels clubs que gaudeixen d'una reserva d'espai de
temporada a determinades instal·lacions, regulat d'acord amb l'article 21.6
Per gaudir d'aquest sistema d'accés serà obligatori adjuntar una declaració responsable amb un llistat nominal, firmada pel president i pel
secretari del club, acreditant que tots els esportistes compleixen el requisit de tenir llicència federativa en vigor (o en tramitació) o estar
inscrits al programa de l'Esport Escolar del Consell de Mallorca.
Article 5
Duració de l'abonament i altres
1. Abonament individual o familiar: anual (any natural), semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius),
mensual (mes natural).
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2. Servei PAD: anual (any natural), semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius), bimestral (dos mesos
consecutius) i mensual (mes natural).
3. Accés ATEC: anual (any natural), semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius), mensual (mes natural).
S'entén, en tots els casos, dins l'any natural.
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.
Els centres esportius disponibles per a aquests bons són els que determina l'IME.

Capítol III
Cursetistes
Article 7
Condicions
1. Té la condició de cursetista qui es troba al corrent en el pagament del preu públic.
2. En el moment de la inscripció i pagament del preu, s'activarà a la persona usuària una targeta d'accés que és personal i intransferible
i no caduca.
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En cas de reposició de la targeta d'accés, el cost de la targeta està subjecte al preu públic recollit en el concepte 343.33, llevat del cas de
sostracció, en el qual s'haurà de presentar l'original de la denúncia per robatori de la Policia.
3. Les persones trans, que encara no tenguin canviat el nom registral, podran sol·licitar que s'expedeixi la targeta d'accés amb el nom
sentit i es garantirà l'accés i l'ús de les instal·lacions i a les activitats d'acord amb la seva identitat de gènere, inclòs els banys i
vestidors.
4. Juntament amb la primera mensualitat, si no és una persona abonada o usuària del PAD, ha de pagar el preu de la quota d'inscripció.
Quan s'interromp la condició de cursetista per un període igual o superior a 10 mesos seguits s'ha de tornar a pagar aquesta quota.
Els cursets d'estiu no estaran subjectes al pagament de la quota d'inscripció.
5. 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 del venciment; sinó, es perd la plaça. Les persones cursetistes dels grups d'adults amb continuïtat
regular al menys 10 mesos, podran gaudir, prèvia sol·licitud, de la reserva de la plaça com a màxim 1 mes a l'any (excepte a les
instal·lacions que tanquen 1 mes).
6. No assistir de manera continuada i no justificada durant 2 mesos a un curset o una activitat programada és causa de baixa automàtica.
7. 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 o a les oficines de la instal·lació
b. Lliurant el formulari de baixa o canvi de grup 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 preu públic.
8. L'IME es reserva el dret de modificar el programa d'activitats, el nombre de sessions, el seu contingut i seu horari.
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Capítol IV
Reserves temporals periòdiques d'espais esportius
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 mitjançant registre electrònic o 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.
Terminis
Del 10 al 30 de maig és el termini de presentació 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.El pagament del preu públic dóna dret a l'ús de la instal·lació o espai esportiu pel temps de la reserva.
b.El temps previ o posterior necessari per a dur a terme tasques de preparació, muntatge, desmuntatge, inactiu, o que inutilitzi o no
permeti un altre ús està considerat com a ocupació i per tant és objecte de facturació.
c.En els partits oficials i/o competicions, 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 competició de la federació corresponent.
d.L' anul·lació d'una reserva s'ha de comunicar per escrit amb una antelació mínima de 48 hores; en cas contrari es penalitzarà amb
la pèrdua de la bonificació i s'haurà 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 48 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 de lliurar un certificat mèdic que impedeixi
l'entrenament o la disputa del partit.
e.No es permet la cessió de l'ús a tercers ni la subexplotació.
f.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, durant tot el període de reserva, del professor, el monitor, l'entrenador o el delegat responsable
del grup.
g.El mes de juliol no es considerarà temporada esportiva, exceptuant els esports amb el calendari oficial vigent durant aquest període.
h.Les activitats promogudes o organitzades per l'IME tenen preferència en l'ús de les instal·lacions, si aquestes activitats afectessin a
reserves ja confirmades, l'IME ho comunicarà a les entitats afectades.
i.En cas d'impossibilitat d'ús de l'espai esportiu, l'IME no té l'obligació de cercar un espai alternatiu als clubs, els equips, les entitats,
les associacions, etc.

Capítol V
Normes de pagament
Article 9
Reserves periòdiques de temporada i puntuals d'espais
1. Reserves periòdiques de temporada, l'IME presentarà la factura el 15 del mes següent a l'ús i s'abonarà mitjançant domiciliació bancària.
L'impagament de la factura o les factures podrà implicar la pèrdua de la reserva i/o l'accés a les instal·lacions.
2. Reserves puntuals el pagament sempre s'haurà de realitzar de forma anticipada.
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.
El temps previ o posterior necessari per a dur a terme tasques de preparació, muntatge, desmuntatge, inactiu, o que inutilitzi o no permeti un
altre ús està considerat com a ocupació i per tant és objecte de facturació.

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

Núm. 13
30 de gener de 2021
Fascicle 14 - Sec. I. - Pàg. 2758

Article 10
Abonaments, PAD i cursets
Modalitats de pagament:
a.
b.
c.
d.

Pagament en línia.
Domiciliació bancària.
Amb targeta bancària a les oficines que disposi l'IME.
Autoliquidació.

Capítol VI
Reduccions a abonaments, cursets i PAD
Article 11
Reduccions
Les reduccions aplicables no són acumulables, excepte en el cas de l'article 17.
En la aplicació de reduccions sempre s'aplicarà l'opció més favorable a l'usuari.
Article 12
Persones de 65 anys o més empadronades a Palma
Reducció del 90% en abonaments individuals.
Reducció del 90% en els cursets o servei PAD en horari de 8 a 17 h, llevat dels cursets que es realitzen a les instal·lacions exteriors. Aquesta
tarifa només s'aplica a un curset per mes.
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Reducció del 100% del preu públic en els abonaments individuals en horari de 8 a 15h.
Reducció del 100% del preu públic en els cursets d'instal·lacions exteriors. Aquesta tarifa només s'aplica a un curset complet.
Article 13
Persones amb diversitat funcional, pensionistes per incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes
per orfandat empadronats a Palma
Reducció del 90% en els abonaments individuals, en el servei 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%.
Les persones 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
S'entén com a família monoparental el recollit al Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de
reconeixement de la condició de família monoparental i de la família nombrosa.
Reducció en els abonaments individuals, en el servei PAD o en els cursets, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors.
Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per persona. Només s'aplica la reducció al progenitor i als/les fills/filles menors de 18
anys en el moment de fer el pagament.
Per a obtenir la reducció s'han d'acreditar els ingressos del/la progenitor/a amb la declaració de la renda. Només en aquells casos en què el/la
progenitor/a no estigui donat/da d'alta a la Seguretat Social s'haurà de fer amb un certificat d'Hisenda.
A partir dels ingressos del/de la progenitor/a acreditats amb el darrer exercici d'IRPF, s'apliquen els intervals següents:
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- Ingressos iguals o inferiors a l'SMI x 1,5: es gaudeix d'una reducció del 90 %
- Ingressos superiors: reducció del 25 %
Es tindrà en compte el SMI (Salari Mínim Interprofessional) que correspongui al darrer exercici d'IRPF presentat.
La documentació que s'ha de presentar per a acreditar que es forma part d'una família monoparental és la següent:
- Carnet de família monoparental, segons el Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de
reconeixement de la condició de família monoparental i de la família nombrosa
Article 15
Famílies nombroses empadronades a Palma
Reducció en el preu dels cursets o en el servei PAD, llevat de les d'instal·lacions exteriors. Aquesta tarifa només s'aplicarà a un curset per
mes i persona.
Per a obtenir la reducció, s'han d'acreditar els ingressos d'ambdues persones progenitores 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 la reducció als/les progenitors/es i als/les fills/es menors de 18 anys en el moment de fer el pagament.
A partir dels ingressos de l'any anterior i del l'SMI (salari mínim interprofessional) s'apliquen els intervals següents:
- Ingressos iguals o inferiors a l'SMI x 3: reducció del 90 %
- Ingressos superiors: reducció del 25 %
Es tindrà en compte el SMI (Salari Mínim Interprofessional) que correspongui al darrer exercici d'IRPF presentat.
La documentació que s'ha de presentar per a acreditar que es forma part d'una família nombroses és la següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/13/1078636

- Carnet de família nombrosa, segons el Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de
reconeixement de la condició de família monoparental i de la família nombrosa.
Article 16
Joves fins a 25 anys empadronats a Palma
Reducció del 50 % en abonaments individuals i servei PAD.
Article 17
Abonats i servei PAD
Tenen un reducció del 25 % en cursets.
No estaran subjecte al pagament de quota d'inscripció als cursets.
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 fins a 25 anys és igual o inferior al salari mínim interprofessional acreditats amb el darrer
exercici d'IRPF.
Les persones amb greus problemes econòmics empadronades a Palma poden sol·licitar la reducció del 100% del preu públic en un
abonament o un curset per mes.
L'imprès per a sol·licitar la reducció 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.
El termini de sol·licitud de la reducció del preu públic per a l'exercici següent serà des de l'1 de novembre a 15 de juny.
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 la reducció del preu públic per als seus
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usuaris (per a les persones empadronades a Palma que tenen dificultats econòmiques o problemes d'integració social). Si la persona usuària
necessita l'acompanyament d'una altra persona o monitor de l'entitat, aquesta no estarà subjecte al pagament de l'activitat.
Les sol·licituds es resoldran mitjançant resolució de la Gerència de l'IME.
No assistir de manera continuada i no justificada durant 1 mes al curset concedit és causa de baixa automàtica.
En cas de no fer ús del curset o l'abonament concedit no es podrà sol·licitar una altra reducció l'any següent.
Article 19.
Dones víctimes de violència de gènere (VVG)
A partir dels ingressos de la dona interessada, acreditats amb el darrer exercici d'IRPF, s'apliquen els intervals següents:
- Ingressos iguals o inferiors a l'SMI x 1,5: es gaudeix d'una reducció del 90 %
- Ingressos superiors al límit anterior: reducció del 25 %
Es tindrà en compte el SMI (Salari Mínim Interprofessional) que correspongui al darrer exercici d'IRPF presentat.
Als efectes de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, s'entén per violència masclista la que, com a manifestació de la discriminació, la situació de
desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones. D'acord amb aquesta
norma, també es consideren víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència.
La documentació que s'ha de presentar és la següent:
- Certificat que es troba allotjada al servei d'acollida municipal de víctimes de violència de gènere.
- Acreditació de la situació VVG per les persones professionals que treballem a serveis d'atenció específics per VVG.
- Ordre d'allunyament i/o Ordre de protecció.
Reducció en els abonaments individuals, en el servei PAD o en els cursets, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors.
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Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per persona. Només s'aplica el reducció a la dona sol·licitant i als fills i filles menors de
18 anys en el moment de fer el pagament.
Article 20
Promoció de l'esport
Mitjançant resolució de la Gerència de l'IME, es podrà aplicar la reducció de fins 100% 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.) o altres
activitats de caràcter promocional, popular, benèfic, esportiu, educatiu, social o cultural.

Capítol VII
Reduccions en el lloguer d'espais esportius
Article 21
Reduccions
Queden excloses d'aquest article totes les activitats referides a esports d'empresa, lligues privades i altres casos semblants.
Les reduccions no són acumulables.
En les reduccions el resultat s'arrodoneix a 50 cèntims d'euro.
1. En els pavellons Toni Pizá, Toni Servera, Son Cotoner, David Muntaner, Francesc de Borja Moll, Joan Seguí, Son Oliva, HispaniaEl Viver, Josep Amengual, Son Ferragut, i a les pistes Rafal Vell, i d'Establiments, els centres escolars de Palma que utilitzin
aquestes instal·lacions dins l'horari lectiu (laborables de dilluns a divendres), per activitats de l'àrea o l'assignatura d'educació física,
el centre docent es farà càrrec de l'obertura i tancament del pavelló o pista poliesportiva (sempre subjecte a disponibilitat).

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

Núm. 13
30 de gener de 2021
Fascicle 14 - Sec. I. - Pàg. 2761

Se'ls aplicarà la reducció següent:
- Centres educatius públics de Palma .............................................. 100 %
- Centres educatius concertats de Palma ........................................... 50 %
- Centres educatius privats de Palma ................................................ 25 %
2. A la resta de poliesportius i pistes no incloses a l'article 21.1, els centres docents de Palma que utilitzin aquestes instal·lacions dins
l'horari lectiu (laborables de dilluns a divendres) per activitats de l'àrea o l'assignatura d'educació física, se'ls aplicarà la reducció
següent:
- Centres educatius públics / concertats... ......................................... 50 %
- Centres educatius privats ................................................................ 25 %
- Centres d'educació especial i entitats similars amb capacitat jurídica d'obrar sense ànim de lucre que realitzin activitats esportives
amb col·lectius de persones amb discapacitat ......................................................................... ..............95 %
3. Reducció del 80 % a les federacions esportives de les Illes Balears, els clubs federats i les associacions esportives federades de
Palma, en tots els lloguers puntuals no inclosos 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 els lloguers per a cursos, campus, clínics, o similars.
4. Tindran Reducció del 50 % a les AMPAS i AMIPAS, inscrites al REMEC, en el lloguer d'instal·lacions esportives en horari
extraescolar de dilluns a divendres.
5. Reducció en el lloguer d'espais per temporada per entrenaments i partits (competicions) oficials adreçats a clubs esportius federats i
a associacions esportives federades amb domicili fiscal a Palma i que utilitzen instal·lacions on no es disposa de control d'accessos
informatitzat. Poden triar una de les opcions següents:
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Opció 1: reducció del 90 %
Opció 2: reducció del 95 % . Obliga a la inclusió del logotip o logotips que estableixi l'IME en un lloc visible a l'equipament
esportiu que s'usa en els partits i competicions oficials. El logotip o logotips han de ser presents durant tota la temporada. El
disseny del logotip el proporcionarà l'IME. Si s'elimina el logotip de l'equipament es passa a factura el reducció de l'opció 1)
a partir del mes en què s'elimina.
6. Reducció del 95 % en el lloguer d'espais per temporada per entrenaments i partits o competicions oficials als clubs esportius federats
i a associacions esportives federades amb domicili fiscal a Palma i que utilitzen instal·lacions amb control d'accessos
informatitzat. Tots els esportistes i els tècnics d'aquests clubs que hagin d'accedir a un d'aquests espais han de ser titulars o
beneficiaris d'un abonament, un PAD o d'un accés ATEC i tenir la llicència federativa en vigor o estar inscrits en els Jocs Esportius
Escolars del Consell de Mallorca amb la justificació d'inscripció.
7. S'aplica la reducció del 25 % al lloguer de pistes de tennis als abonats i titulars de PAD.
Article 22
No subjecció al preu públic
No estan subjectes al pagament del preu públic:
1. Les activitats esportives o les competicions esportives organitzades per l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca o el Govern de les
Illes Balears.
2. Els Trofeus Ciutat de Palma i Sant Sebastià que es celebrin a les instal·lacions de l'IME.
3. Els 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
Aquesta reducció afecta única i exclusivament a l'espai esportiu i/o dependències assignades que es regula mitjançant un document de cessió
d'ús entre l'IME i l'entitat, i queda exclosa qualsevol altre tipus d'activitat que no sigui entrenament i/o partit oficial de les lligues de
referència.
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4. 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.

Capítol VIII
Supòsits de devolució i revisió del preu públic
Article 23
General
Les devolucions amb caràcter retroactiu només s'apliquen als casos de revisió de certificats de diversitat funcional.
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 mes.
Quan el curset o l'activitat programada no es pot dur a terme per causes imputables a l'IME es farà la devolució de les quotes del mesos
sencers o la part proporcional mensual en què no s'ha pogut realitzar el curset o l'activitat. A les quotes que gaudeixen del 90 % de reducció
no se'ls aplica la devolució de la part proporcional mensual.
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, així com del calendari d'obertura i tancament
anual al seu web.
La targeta ATEC no dóna dret a cap tipus de devolució.
Article 24
Cursets i activitats amb quota mensual
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En cas de baixa voluntària amb quotes mensuals pagades amb anterioritat, es tornen si es comunica abans de l'inici del mes, llevat de les
quotes dels cursets d'exteriors que en aquest cas no es tornen.
La devolució de la quota implica la pèrdua de plaça al curset o l'activitat.
Article 25
Abonaments, servei PAD i targeta ATEC
Ampliació de la modalitat d'abonament individual a familiar.
Ampliació de la duració. Es pot fer una ampliació de la duració de l'abonament pagat, en les condicions següents:
Abonament d'1 mes a ampliar 6 mesos o un any
Abonament trimestral a ampliar a anual
Article 26
Convenis amb municipis limítrofs amb Palma
Es podran subscriure convenis entre l'IME i els municipis limítrofs amb Palma, a l'efecte de facilitar l'accés dels seus residents a
determinats serveis amb les mateixes condicions que els empadronats a Palma.
El conveni especificarà en cada cas els tipus de serveis, característiques i condicions a complir per accedir-hi.
L'IME publicarà el llistat actualitzat dels municipis amb conveni al web de l'IME.
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Capítol IX
Preus i Tarifes
Article 27
Abonats a les grans instal·lacions, PAD, ATEC i altres quotes
Concepte 343.00

No empadronats

Empadronats

Familiar anual per any natural

279,00 €

210,00 €

Familiar 6 mesos consecutius dins l'any natural

165,50 €

125,00 €

Familiar 3 mesos consecutius dins l'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 €

A.1 Abonats

Concepte 343.01
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A.2 Sistema PAD

No empadronats

Empadronats

PAD anual per any natural

555,00 €

432,00 €

PAD 6 mesos consecutius dins l'any natural

300,00 €

233,00 €

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 per mes natural

61,50 €

48,00 €

Concepte 343.02
A.3. Targeta d'accés tècnics i esportistes ATEC

No empadronats

Empadronats

ATEC anual per any natural

16,00 €

12,00 €

ATEC 6 mesos consecutius dins l'any natural

11,00 €

8,00 €

ATEC 3 mesos consecutius dins l'any natural

8,00 €

6,00 €

ATEC mensual per mes natural

4,00 €

3,00 €

No empadronats

Empadronats

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 343.33
A.4. Altres quotes
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Article 28
Activitats
B.1. GRANS INSTAL·LACIONS
Son Hugo, Germans Escalas, S'Estel, Toni Servera, Xavi Torres,
Margarita Crespí, Rudy Fernández, Son Roca i Palau Municipal
d'Esports Son Moix
Concepte 343.10

Minuts

No empadronats

Empadronats

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 €

90

65,00 €

52,00 €

30

25,00 €

19,00 €

60

49,00 €

38,00 €

90

59,00 €

48,00 €

60

37,00 €

29,00 €

90

49,00 €

36,00 €

135

54,00 €

40,00 €

300

60,50 €

47,00 €

60

38,00 €

28,00 €

30

20,00 €

15,00 €

Minuts

No empadronats

Empadronats

60

34,00 €

25,00 €

120

45,00 €

33,00 €

180

54,00 €

40,00 €

60

38,00 €

29,00 €

120

54,00 €

41,00 €

60

33,00 €

25,00 €

B.1.1. Activitats aquàtiques (quotes mensuals)

Natació Dofins (4-5 anys)

Natació infantil/adults/aiguagim/aiguasalut/
natació pre i postpart

Classes particulars

Concepte 343.10/343.20/343.21
B.1.2. Activitats físiques
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Gimnàstica de manteniment, fitnes i altres. Per adults

Tennis adults

Tennis infantil

120

46,00 €

34,00 €

Multiesport infantil

180

52,50 €

39,00 €

Classes particulars

60

38,00 €

28,00 €

30

20,00 €

15,00 €

60

30,00 €

23,00 €

120

41,00 €

31,00 €

180

48,00 €

35,00 €

Minuts

No empadronats

Empadronats

Curs complet (9 mesos, d'octubre a juny)

120

52,50 €

52,50 €

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 €

Curs complet

120

30,00 €

30,00 €

Mensual

120

7,00 €

7,00 €

Escoles esportives

B.2. INSTAL·LACIONS EXTERIORS
Gimnàstica de manteniment, fitnes i altres, per adults

Escoles esportives a instal·lacions exteriors
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Article 29
Campus vacacional
Concepte 343.20

Minuts

No empadronats

Empadronats

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 €

C. Campus vacacional
Activitat ordinària de 9 a 14 h

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 €

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 €

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 €

Menjador (de 14 a 15.30 h)
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Guarderia horabaixa (de 15.30 a 17 h)

Article 30
Lloguer d'espais esportius
Concepte 343.30/343.32

Preu

Preu/hora

Suplement hora

D.1. Palau Municipal d'Esports Son Moix
Pista central

60,00 €

Llum nivell I

21,00 €

Llum nivell II

42,00 €

Llum nivell III ( TV)

125,00 €

Climatització del pavelló*

140,00 €

Ús graderia pavelló

120,00 €

Marcador electrònic / Megafonia*

25,00 €

Desmuntatge i muntatge i del paviment de la pista*

2.000,00 €

* No són objecte de reducció
88,00 €

Gimnasos núm. 1, 2 i 3
Velòdrom
Pista atletisme /Pista ciclisme

45,00 €

(*) Està permès l'ús de com a màxim de 2 reserves a l'hora i aplicant el 50%
del preu a cadascuna
Ús recinte complet (pistes, pelouse, grades)

165,00 €

Llum velòdrom nivell I

21,00 €

Llum velòdrom nivell II
Pista tennis

42,00 €
10,00 €
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Concepte 343.30/343.32

Preu

D.2. Germans Escalas

Preu/hora

Suplement hora

Preu/hora

Suplement hora

Pista central

49,00 €

Ús graderia pavelló pista central (telescòpica)

24,00 €

Llum nivell I

21,00 €

Llum nivell II

42,00 €

Pista transversal

29,00 €

Llum nivell I

16,00 €

Llum nivell II

32,00 €

D.3. Altres instal·lacions i dependències
Rudy Fernández, Toni Pizà, Toni Servera, Son Ferragut, Son Cotoner,
S'Estel
Pista central

Preu/hora

Suplement hora

49,00 €

LLum

21,00 €

Pista transversal

29,00 €

Llum

16,00 €

David Muntaner, Francesc de Borja Moll, Joan Seguí.
Pista central

37,00 €

Llum
Son Oliva, Hispania-El Viver, Josep Amengual
Pista central

16,00 €
Preu/hora
21,00 €

Llum
Pistes descobertes/ exteriors
Pista 20x40

8,00 €
Preu/hora
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16,00 €
12,00 €

Llum
D.4. Camps de futbol i rugbi
Futbol 11 / Rugbi

Suplement hora

21,00 €

Llum
Pista 15 x 27

Suplement hora

8,00 €
Preu/hora

Suplement hora

72,00 €

Llum nivell I

36,00 €

Llum nivell II

51,00 €

Futbol 7 / Rugbi

45,00 €

Llum nivell I

21,00 €

Llum nivell II

31,00 €

D.5.Piscines

Preu

Preu hora/carrer

hora/piscina
Carrer 50 m piscina

38,00 €

Carrer 25 m piscina
Carrer piscina ensenyança / 21 m

28,00 €
26,00 €

Il·luminació piscina 25 m
Llum nivell I

21,00 €

2,00 €

Llum nivell II

31,00 €

3,00 €

Llum nivell III

75,00 €

7,50 €

25,00 €

2,50 €

Il·luminació piscina 50 m
Llum nivell I
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Concepte 343.30/343.32

Preu/hora

Suplement hora

Llum nivell II

Preu

50,00 €

5,00 €

Llum nivell III

125,00 €

12,50 €

D.6. Altres

Preu/hora

Gimnasos / Sales

51,00 €

Espais complementaris d'entrenament

25,50 €

Espais genèrics de recinte esportiu (publicitat, reportatges, fotos, etc.)

110,00 €

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, entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el BOIB.
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.
3. L'expressada modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOIB.
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.
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Palma, 28 de gener de 2021
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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