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NORMES REGULADORES DE GESTIÓ DE PREUS PÚBLICS PER 
A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS ESPORTIVES DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ESPORTS (SME) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. 

 
 

ARTICLE 1 CONCEPTE 
De conformitat amb el previst en l’article 127, en relació amb els 
articles 41 a 47, tots ells del Text Refús de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (LA LLEY 362/2004), aquest Ajuntament estableix el preu 
públic per a la prestació dels serveis d’ús d’instal·lacions esportives 
o realització d’activitats esportives, especificats en les tarifes 
contingudes en l’annex, que es regirà per la present normativa. 
 
ARTICLE 2 NATURALESA  
La contraprestació econòmica per a la prestació dels serveis d’ús 
d’instal·lacions esportives o realització d’activitats esportives, té 
caràcter de preu públic per ser una prestació de serveis i realització 
d’activitats objecte de la competència d’aquesta entitat i no 
concórrer en ella cap de les circumstàncies especificades en la lletra 
B de l’article 20.1 del Text Refús de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (LA LLEY 362/2004). 
 
ARTICLE 3 ÁMBIT D’APLICACIÓ  
La present normativa serà d’aplicació en tots els centres esportius 
municipals gestionats directa o indirectament pel SME, sense 
perjudici de la normativa pròpia de cada centre. 
Tenen la consideració de centres esportius tots els edificis, terrenys, 
recintes i dependències de titularitat municipal, destinats a la 
pràctica esportiva i al desenvolupament de l’activitat física. També 
seran d’aplicació en totes aquelles activitats esportives que el SME 
determini, fora o dintre d’un recinte esportiu. 
 
ARTICLE 4 OBLIGATS AL PAGAMENT 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta 
ordenança les persones físiques o jurídiques que utilitzin les 
instal·lacions esportives municipals o realitzin activitats esportives 
prestades, directa o indirectament, pel SME. 
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ARTICLE 5 QUANTIA 
1. La quantia del preu públic serà la fitxada en les tarifes 
contingudes en l’annex per a cada una de les instal·lacions 
esportives i de les activitats esportives que programa el SME. 
2. En el cas d’utilització de les instal·lacions esportives fora de 
l’horari habitual (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 
a 20:00 hores) o per a una finalitat que no sigui esportiva, la tarifa 
corresponent podrà incrementar-se un 50%. 
3. Durant el període de la festivitat de Nadal i Setmana Santa, la 
quantia aplicable podrà incrementar-se un 50%, en funció de la 
disponibilitat del personal. 
 
ARTICLE 6 OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
1. Amb caràcter general l’obligació del pagament del preu públic 
regulat en aquesta ordenança neix des de què es presta o es 
realitza qualsevol dels serveis especificats en l’annex. 
2. En particular, la obligació de pagament sorgeix en els següents 
caos: 

a) Amb la formalització de la matrícula i/o inscripció a alguna 
activitat, adquirint la condició d’abonat, en el cas de preus 
públics per a la realització d’activitats esportives organitzades 
pel SME. 

b) Amb la formalització d’una reserva concedida pel SME, en el 
cas de preus públics per a l’ús d’instal·lacions esportives 
municipals, ja sigui de forma esporàdica o continuada. 

 
ARTICLE 7 PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC 
1. El pagament del preu públic s’efectuarà amb antelació a la 
prestació del servei. 
2. Podrà acordar-se el fraccionament del pagament en tres terminis 
a pagar en 90 dies, sempre i quan la quantia superi la quantitat de 
6.000 euros i es garanteixi mitjançant aval bancari.  
3. Els arrendaments de temporada podran ser abonats en dos 
pagaments del 50% cada un d’ells, sempre i quan la quantitat a 
pagar sigui superior a 2.000 euros. El primer pagament es realitzarà 
abans de l’inici de l’activitat i l’altre pagament abans de l’1 de 
desembre de l’any en curs. 
 
ARTICLE 8 NORMES DE PAGAMENT  
El preu públic s’abonarà per avançat, mitjançant: 
a) Ingrés directe al compte corrent del SME o de l’empresa que 
gestioni el servei. 
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b) Transferència bancària. 
c) Pagament «on line» mitjançant internet. 
d) Pagament amb targeta bancària. 
e) Domiciliació bancària. En el cas que es produeixi una devolució 
d’un rebut s’anul·larà l’abonament o, si és el cas, es cobrarà una 
penalització de 3,01 € per fer front a les diferents comissions 
bancàries. 
f) Pagament en metàl·lic en el centre esportiu (només en els casos 
que el SME determini). 
Els pagament mensuals (produïts per l’ús continuat de la 
instal·lació) es realitzaran amb una antelació mínima de 10 dies 
naturals al període o data d’ús. 
Les entitats o clubs esportius amb un ús continuat (temporada 
esportiva) i els organitzadors d’esdeveniments o espectacles 
abonaran per anticipat el 10% de l’import total a pagar en concepte 
de reserva. El SME realitzarà la valoració econòmica de l’ús 
facturant-se mensualment, descomptant del primer pagament el 
10% abonat com a reserva. En el cas de què no es celebri l’acte per 
decisió, impossibilitat o causa imputable a l’organitzador, el SME 
farà seva dita quantitat en concepte de d’anys i perjudicis 
ocasionats per la reserva no executada. 
En el cas d’activitats no esportives el fet de no comunicar la 
anul·lació de la reserva amb un mínim de 72 hores d’antelació a la 
data de celebració de l’activitat sol·licitada, l’organitzador abonarà 
íntegrament el preu de la cessió. 
En el cas d’inscripcions o reserves realitzades amb anterioritat al 
començament de l’any natural i que hagin de començar l’any 
següent, el preu aplicable serà en tot cas l’establert per a aquest 
darrer. 
 
ARTICLE 9 PERIODICITAT DELS PAGAMENTS  
1. Els períodes de pagament dels preus públics podran ser 
mensuals, trimestrals o anuals, segons determini el SME en cada 
cas. 
2. Aquelles activitats la duració de les quals sigui inferior a un mes, 
el pagament s’efectuarà en el moment de la inscripció (activitats  de 
les escoles esportives, activitats d’estiu, activitats físiques en la 
natura, etc.).  
 
ARTICLE 10 GESTIÓ DE RESERVES D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
Els usuaris que vulguin llogar alguna instal·lació, ja sigui anual, de 
temporada o puntual per celebrar un esdeveniment o activitat, 
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hauran de seguir el següent procediment: 
1. Posar-se en contacte amb el SME per tal d’aconseguir la fitxa de 
reserva (annex 2) i per consultar la disponibilitat de les 
instal·lacions i/o material si escau (telèfon, fax, correu electrònic...). 
2. Emplenar i remetre al SME la fitxa de reserva per tal de 
quantificar l’import de la reserva. 
3. Comunicació, per part del SME, del pressupost al client. 
4. Fer l’ingrés de l’import corresponent. 
5. Lliurar, a l’oficina del SME, una còpia de l’ingrés, per tal d’evitar 
duplicitat de reserves, una fotocòpia del DNI o passaport i el telèfon 
de contacte de la persona responsable. 
6. Abans de començar a utilitzar la instal·lació llogada, el 
responsable podrà sol·licitar una revisió de la mateixa acompanyat 
d’algun representant del SME o persona en qui aquest delegui. 
7. Una vegada acabada l’activitat el SME o persona en qui aquest 
delegui revisarà la instal·lació per comprovar el seu estat i, si és el 
cas, iniciar els tràmits pertinents per poder subsanar i reclamar les 
deficiències detectades, d’acord al que estipula l’article 19.4 de la 
present normativa. 
 
ARTICLE 11 EXEMPCIONS Y BONIFICACIONS  
Amb caràcter general i amb relació a l’ús d’instal·lacions esportives 
es concediran les següents exempcions i bonificacions: 
- Els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/ psíquics, a més dels 

aturats sense subsidi, amb un informe previ dels Serveis Socials 
del propi Ajuntament de Capdepera. 

- Les activitats pròpies del SME restaran exemptes de la totalitat 
del preu de tarifa. 

- Els centres educatius tindran un descompte màxim del 90% del 
preu que correspongui quan usin les instal·lacions esportives en 
horari lectiu (de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores), 
sempre i quan es formalitzi el corresponent conveni i s’estableixin 
en el mateix les contraprestacions que rebrà el SME. Quan es 
formalitzi un conveni de pràctiques d’alumnes d’un centre en les 
activitats del SME, podrà com a contraprestació exonerar-se del 
pagament al centre per l’ús que realitzi de la instal·lació 
esportiva. 

- Els clubs que utilitzin les instal·lacions esportives per a 
entrenaments i partits de competició oficial dels seus equips no 
professionals obtindran una bonificació del 90% de la tarifa. No 
obstant, podran estar exonerats del pagament del preu de les 
tarifes prèvia formalització d’un conveni orientat a promoure i 
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fomentar la pràctica esportiva d’escolars, gent gran, dones i/o 
grups d’atenció especial, així com també a incloure en la seva 
indumentària oficial el logotip del SME y inscriure en tota la 
publicitat i propaganda que realitzin la llegenda: “En col·laboració 
amb l’Ajuntament de Capdepera”. 

- Els clubs i societats anònimes esportives que utilitzin les 
instal·lacions esportives per a entrenaments i partits de 
competició oficial dels seus equips professionals, així com els 
esportistes professionals individuals tindran un descompte màxim 
sobre la tarifa del 40%. Serà condició indispensable que abans de 
l’inici de l’activitat es formalitzi el corresponent conveni en el que 
s’estableixin les contraprestacions que rebrà l’Ajuntament de 
Capdepera. 

- Tindran un descompte màxim del 90% sobre el preu de tarifa 
corresponent a l’ús d’instal·lacions el voluntariat dels distints 
serveis municipals i els membres del cos de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Capdepera, sempre i quan el programa hagi 
estat organitzat amb una finalitat lúdica. A tal efecte s’haurà de 
signar el conveni corresponent. 

- Obtindran una bonificació màxima de fins el 90% de la tarifa 
aquells usuaris d’activitats medico-esportives, els ingressos del 
quals no superin la quantia del salari mínim interprofessional 
corresponent a cada anualitat i que per qüestions mèdiques 
apreciades mitjançant informe, els hi sigui necessari realitzar 
alguna activitat medico-esportiva. 

- Les associacions de veïns tindran dret a usar gratuïtament les 
instal·lacions esportives, sempre i quan les disponibilitats 
d’aquestes ho permetin, durant la celebració de les seves festes 
segons el calendari oficial de festes de l’Ajuntament de 
Capdepera. Les associacions de veïns podran sol·licitar l’ús de les 
instal·lacions esportives sempre que sigui possible dintre de la 
programació general del SME, per desenvolupar un programa 
puntual d’activitats esportives, que no ofereixi el propi SME, 
tenint una bonificació d’un 50%. No obstant, serà imprescindible 
la formalització del conveni corresponent, el contingut del qual 
estarà sempre orientat a promoure i fomentar la pràctica de 
l’esport. 

- Les forces i cossos de seguretat tindran un descompte del 75% 
en l’ús de les instal·lacions esportives, sempre i quan el programa 
hagi estat organitzat amb la finalitat de millorar la capacitat 
física. No obstant, s’haurà de formalitzar el conveni corresponent. 
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- Els usuaris que tinguin un grau de discapacitat física o psíquica 
superior o igual al 33% tindran un descompte màxim del 75% del 
preu públic corresponent sobre les instal·lacions esportives. 

- Les famílies nombroses tindran una exempció del 75% en l’ús 
d’instal·lacions esportives sobre la tarifa ordinària. 

- Els usuaris individuals d’ús d’instal·lacions esportives majors de 
65 anys tindran un descompte màxim del 50% de la tarifa 
ordinària. 

- Els usuaris individuals d’ús d’instal·lacions esportives menors de 
21 anys tindran un descompte màxim del 25% de la tarifa 
ordinària. 

- Tindran un descompte màxim del 20% sobre el preu de tarifa els 
convenis d’ús d’instal·lacions esportives de temporada que es 
realitzin de dilluns a divendres en horaris fins a les 15 hores. 

- El SME podrà deixar exempts de pagament de preus públics per a 
ús d’instal·lacions a aquells clubs, societats anònimes esportives, 
atletes i esportistes que, al seu judici, destaquin per les seves 
qualitats naturals i/o pels seus mèrits esportius. 

 
ARTICLE 12 TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUTS DE BONIFICACIÓ  
Les sol·licituds de bonificació les podran presentar persones físiques 
o jurídiques, amb capacitat d’obrar, espanyoles o estrangeres, que 
estiguin degudament identificades, personalment o mitjançat 
representació, sempre que es refereixin a procediments 
administratius de naturalesa tributària relacionats amb el preu 
públic  per a l’ús d’instal·lacions o realització d’activitats esportives. 
Als impresos de sol·licitud, s’hauran d’adjuntar els diversos 
documents acreditatius de la condició de beneficiari, segons el cas: 
- Original i còpia del llibre de família, CIF, passaport o targeta de 

residència. 
- Original i còpia del certificat de minusvalidesa. 
- Document acreditatiu del registre oficial per a entitats i clubs 

esportius. 
- Document acreditatiu de la condició de centre educatiu. 
- Document acreditatiu que justifiqui el caràcter cultural, educatiu 

i/o esportiu de l’activitat. 
- Document acreditatiu que justifiqui l’interès especial, la utilitat 

pública o el caràcter benefico-social. 
- Document acreditatiu que justifiqui el desenvolupament de 

l’activitat en règim de col·laboració amb el SME. 
- Qualsevol altre document que fonamenti la al·legació del 

sol·licitant. 
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Les sol·licituds es presentaran en el registre general d’entrada de 
l’Ajuntament de Capdepera, en qualsevol moment de l’any i amb 
caràcter general abans de la data d’obligat pagament de la tarifa. 
 
ARTICLE 13 PROCEDIMIENT DE SOL·LICITUD DE LA BONIFICACIÓ  
1. Omplir i signar el corresponent registre d’entrada, adjuntant els 
documents justificatius anteriorment citats, si és el cas. 
2. Presentar la sol·licitud en el registre general d’entrada de dilluns 
a divendres en horari de 09.00 a 14.00 hores. 
3. El registre les remetrà al SME que les tramitarà, realitzant els 
informes tècnics corresponents, sotmetent-los posteriorment a la 
resolució de l’òrgan competent, notificant a l’interessat la resolució 
adoptada. 
4. Els usuaris podran presentar en el registre, que el remetrà 
novament al SME, un recurs contra la resolució adoptada en un 
termini màxim d’un mes, comptant des del dia següent a la 
notificació. 
 
ARTICLE 14 IMPAGAMENTS  
L’impagament de la quota suposarà la pèrdua de la condició 
d’usuari o, en el seu cas d’abonat al curs corresponent. 
No podran fer ús de les instal·lacions esportives del SME les entitats 
que no estiguin al corrent de pagament de les tarifes relacionades 
amb la temporada anterior. 
Els deutes per impagament dels preus públics prevists en la present 
normativa s’exigiran d’acord amb el que disposa l’article 46.3 del 
Text Refús de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LA LEY 362/2004). 
 
ARTICLE 15 DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS  
Procedirà la devolució dels preus públics regulats en aquesta 
ordenança, previ informe tècnic i autorització de l’òrgan 
corresponent, en els casos i quanties següents: 
1. Procedirà la devolució del 100% del preu públic corresponent, 
quan la suspensió de l’activitat esportiva (curs, sortides al medi 
natural, etc.) o de l’ús de les instal·lacions esportives municipals es 
produeixi per causes imputables al SME. 
2. No procedirà la devolució del preu públic, prèviament abonat, 
una vegada iniciada l’activitat esportiva o l’ús de la instal·lació 
esportiva municipal, ja sigui puntualment o en règim de continuïtat, 
si les causes no són imputables al SME. 
3. Amb caràcter general no existeix dret a la devolució dels preus 
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públics en cas de renúncia per part dels interessats, amb les 
següents excepcions: 

a) Si es sol·licita la devolució amb una antelació igual o superior 
a 10 dies naturals al començament de l’activitat o de la 
utilització de la instal·lació. 

b) Prèvia sol·licitud de l’interessat, es procedirà a la devolució del 
100% del preu públic satisfet si es produeix una malaltia 
documentalment acreditada, que impossibiliti la participació 
en l’activitat. 

c) En la utilització de les instal·lacions o de les activitats 
desenvolupades a l’aire lliure amb continuïtat, no procedirà la 
devolució del preu públic a causa d’inclemències 
meteorològiques. 

Les sol·licituds de tramitació de devolució hauran de ser 
presentades per escrit en el registre general de l’Ajuntament de 
Capdepera. 
 
ARTICLE 16 TRAMITACIÓ DE LES SOLICITUDS DE DEVOLUCIÓ  
Les sol·licituds de devolució les podran presentar persones físiques 
o jurídiques, amb capacitat d’obrar, espanyoles o estrangeres, que 
estiguin degudament identificades, personalment o mitjançat 
representació, sempre que es refereixin a procediments 
administratius de naturalesa tributària relacionats amb el preu 
públic per a l’ús d’instal·lacions esportives o realització d’activitats 
esportives. 
Als registres d’entrada, s’hauran d’adjuntar els següents 
documents: 
- Original i còpia dels documents acreditatius del pagament 

realitzat. 
- Document justificatiu del compte corrent on realitzar l’ingrés. 
- Qualsevol altra documentació que fonamenti les al·legacions del 

reclamant. 
Les sol·licituds de devolució s’hauran de presentar en un termini 
màxim d’un mes, comptant a partir del moment en què s’hagin 
produït els fets que motivin la devolució. 
 
ARTICLE 17 PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ  
1. Omplir i signar el corresponent registre d’entrada, adjuntant els 
documents justificatius anteriorment citats, si és el cas. 
2. Presentar la sol·licitud en el registre general d’entrada de dilluns 
a divendres en horari de 09.00 a 14.00 hores. 
3. El registre les remetrà al SME que les tramitarà, realitzant els 
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informes tècnics corresponents, sotmetent-los posteriorment a la 
resolució de l’òrgan competent, notificant a l’interessat la resolució 
adoptada. 
4. Els usuaris podran presentar en el registre, que el remetrà 
novament al SME, un recurs contra la resolució adoptada en un 
termini màxim d’un mes comptant des del dia següent a la 
notificació. 
 
ARTICLE 18 NOVES INSTAL·LACIONS I SERVEIS ESPORTIUS  
Per a aquelles instal·lacions, serveis o activitats, siguin o no de 
caràcter esportiu, de gestió directa o indirecta, no relacionades en 
el present document que poguessin incorporar-se durant la vigència 
del mateix, el preu públic s’haurà d’establir prèvia tramitació de 
l’expedient administratiu conforme a la normativa legal vigent. 
El preu públic per a l’ús d’instal·lacions i realització d’activitats que 
es desenvolupin en les instal·lacions esportives municipals que es 
gestionin en règim de concessió administrativa, serà fitxat pel 
plenari. A l’efecte les sol·licituds de revisió de tarifes o preus i/o 
modificació de tarifes o preus es tramitaran pel SME, prèvia 
proposta del concessionari. 
 
ARTICLE 19 NORMES DE GESTIÓ GENERALS SOBRE L’ÚS D’ ESPAIS 
ESPORTIUS I LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES  
1. A les instal·lacions municipals s’accedeix, bé com a usuari 
individual o com a grup organitzat, sempre segons les indicacions 
dels horaris elaborats per a cada instal·lació pel SME.  
2. El nombre de persones que poden utilitzar simultàniament les 
instal·lacions serà: 
- Piscina: 10 usuaris per carrer, hora i dia. 
- Pavelló cobert: 30 usuaris. 
- Pista d’atletisme: 20 usuaris. 
- Camp de futbol: 40 usuaris. 
- Pistes exteriors: 14 usuaris. 
- Sales d’usos múltiples (sala d’aeròbic, spinning, etc.): en funció 

dels metres quadrats de cada una. Així doncs, el personal 
responsable de la instal·lació estarà facultat per determinar 
aquest nombre màxim, sense sobrepassar en cap cas l’aforament 
màxim establert. 

3. Els usuaris només podran utilitzar l’espai esportiu que hagin 
sol·licitat prèviament i que figuri en l’horari de la instal·lació. 
4. El deterior que es produeixi en les instal·lacions i/o en el material 
esportiu utilitzat, per ús incorrecte dels mateixos, donarà lloc, previ 
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informe del SME, al reembors de l’import dels desperfectes, amb 
càrrec a la persona o entitat responsable, segons els preus de 
mercat. 
5. Els usuaris d’espais esportius i d’activitats estaran obligats a 
conèixer la present normativa, així com a seguir les indicacions que 
dicti el SME en cada una de les activitats i espais esportius, 
implicant la contractació dels serveis d’ús d’instal·lacions esportives 
i/o d’activitats esportives la acceptació d’aquestes. 
6. Les infraccions motivades per la utilització fraudulenta dels 
abonaments suposarà la anul·lació immediata dels mateixos. Així 
doncs, els usuaris hauran de conservar les entrades, tickets i/o 
resguards del pagament de la tarifa durant tot el temps que 
romanguin en l’interior dels recintes esportius. 
7. Per a allò no previst en les presents normes s’aplicaran les 
condicions aprovades junt amb els programes d’activitats i d’ús 
d’instal·lacions esportives corresponents. 
8. Les condicions sobre reserva i ús d’instal·lacions esportives 
s’aprovaran per plenari, estant en vigor fins a la seva modificació 
parcial o total. 
 
ARTICLE 20 NORMES DE GESTIÓ PARTICULARS PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES  
1. Quan s’estableixi, per a determinades activitats esportives 
organitzades pel SME una matrícula d’inscripció, el seu pagament 
donarà lloc a la condició d’abonat dels diversos programes, no 
havent de satisfer la citada matrícula si s’inscriuen en qualsevol 
altra activitat organitzada pel SME, excepte quan es causi baixa. 
2. Els abonats de nova inscripció, abonaran, junt amb la matrícula, 
els mesos que restin del programa, inclòs aquell en què s’efectuï el 
pagament. 
3. La condició d’abonat per a qualsevol activitat organitzada pel 
SME es perdrà quan s’incompleixi l’obligació de pagament de la 
mateixa, d’acord amb la normativa que s’estableixi per a cada 
activitat. 
4. El SME podrà cancel·lar aquells grups o activitats en els quals no 
s’hagin matriculat un nombre mínim, generalment 10. En aquest 
cas es retornarà als afectats l’import de la matrícula satisfeta. 
5. Per motius d’organització les dates i els horaris de les diferents 
activitats podran ser modificats. 
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ARTICLE 21 NORMES DE GESTIÓ PARTICULARS PER A L’ÚS 
D’ESPAIS ESPORTIUS  
1. En els casos d’utilització continuada s’haurà d’abonar l’import 
dels preus públics en la forma prevista en l’article 7 de la present 
normativa. No procedirà la devolució de l’import dels preus públics 
corresponents dels dies i hores en què no s’hagi utilitzat la 
instal·lació reservada per causes imputables a l’usuari. 
2. El SME tindrà la facultat d’anular horaris d’utilització, autoritzats 
prèviament, en els casos en què es realitzin altres activitats que 
l’organisme consideri d’interès general o preferents o per a la 
realització de tasques de manteniment. En aquest cas, es procedirà 
a la devolució de les quantitats que haguessin estat facturades i 
abonades corresponent a les hores anul·lades, sense que l’usuari 
tingui dret a cap altre tipus d’indemnització. 
3. Les activitats d’interès general o preferents, esportives o no, que 
s’organitzin en les instal·lacions esportives municipals, quan 
impliquin la anul·lació de reserves autoritzades prèviament a altres 
usuaris podran ser objecte, a més del preu públic corresponent, a 
l’abonament de l’import de les reserves anul·lades. 
 
ARTICLE 22 RECOMANACIONS I NORMES D’UTILITZACIÓ 
- Abans de la inscripció i periòdicament, feu-vos una revisió mèdica 

i una prova d'esforç. 
- Assessoreu-vos i trieu l'activitat més adequada a les vostres 

possibilitats individuals. 
- En realitzar la primera sessió, comuniqueu-ho al professor. 
- Totes les parts de la classe són necessàries, per la qual cosa no 

heu d'entrar a la sessió quan hagi començat, ni sortir-ne si no ha 
finalitzat. 

- No entreu a la sala abans que la sessió anterior hagi finalitzat. 
- Utilitzeu tovallola a les activitats físiques. 
- No useu calçat que deixi marca en terra ni a les pistes interiors. 
- Utilitzeu gorra de bany, xancles de goma i dutxeu-vos per usar la 

piscina. 
- No deixeu bosses als vestidors ni objectes personals de valor a 

les taquilles. El SME no es fa responsable en cas de robatori o de 
pèrdua. 

- El gimnàs només podrà ser utilitzat a partir dels 16 anys, sempre 
i quan portin la corresponent autorització signada dels seus pares 
o tutors. 

- Per accedir a la piscina, els menors de 14 anys han d'anar 
acompanyats d'un adult o del monitor/a corresponent. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
La present normativa entrarà en vigor des del dia següent a la data 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 
A l’entrada en vigor del present text quedarà derogada l’anterior 
normativa reguladora dels preus públics per a ús d’instal·lacions i 
activitats esportives del SME. 
 
 
 


