
Servei d'Esports

N O T I F I C A C I Ó  

Expedient núm.: 4993/2021
Document: Notificació
Relatiu: Import de retorn de la part proporcional, calculada en funció del temps no gaudit (de 15 de desembre a 31
de març),  a causa de la suspensió dels serveis esportius, motivada per l’aplicació de mesures excepcionals de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Emissor: Ajuntament d’Inca, Servei d’Esports
Destinatari: usuaris alumnes i usuaris abonats als Serveis Esportius curs 2020/21

L'Ajuntament d'Inca, a causa de la suspensió dels serveis esportius entre el 15 de desembre de 2020 i el 31 de març
de 2021, motivada per l’aplicació de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 dictades per les autoritats sanitàries, retornarà d'ofici l'import proporcional
d'acord amb els mesos no gaudits del servei a les persones usuàries alumnes i usuàries abonades al curs 2020/21
següents:

Import a retornar en funció del temps no gaudit, a causa de la suspensió dels serveis esportius del 15 de
desembre al 31 de març,  motivada per l’aplicació de mesures per fer front a la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19

Serveis: Activitats dirigides, curset de natació i aiguagim del curs 2020/2021

ACTIVITATS DIRIGIDES   JOVES/ADULTS  
 

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(import a retornar)

QUADRIMESTRAL (1)
(import a retornar)

CURS COMPLET (2)
(import a retornar)

2 SESSIONS 3 SESSIONS 2 SESSIONS 3 SESSIONS 2 SESSIONS 3 SESSIONS

General 15,32 € 22,98 € 20,70 € 31,02 37,23 € 55,50 €

Bonificat 15% 13,02 € 19,53 € 17,58 € 26,37 € 31,65 € 47,47 €

Bonificat 25% 11,49 € 17,23 € 15,51 € 23,25 € 27,91 € 41,88 €

OBSERVACIONS

(1)  Si has seguit gaudint de l’activitat quan la vàrem reiniciar: Compensarem considerant pagat el 2n quadrimestre (una
cosa per l’altra). Si no has seguit gaudint de l’activitat: compensarem retornant l’import  assenyalat en aquest quadre.
(2) Compensarem retornant  l’import  assenyalat en aquest quadre, tant si s’ha seguit com si no s’ha seguit gaudit de
l’activitat o servei. 

ACTIVITATS DIRIGIDES   GENT GRAN  

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(import a retornar)

QUADRIMESTRAL (1)
(import a retornar)

CURS COMPLET (2)
(import a retornar)

6,38 € 8,63 € 15,51 €

OBSERVACIONS

(1)  Si has seguit gaudint de l’activitat quan la vàrem reiniciar: Compensarem considerant pagat el 2n quadrimestre (una
cosa per l’altra). Si no has seguit gaudint de l’activitat: compensarem retornant l’import  assenyalat en aquest quadre.
(2) Compensarem retornant  l’import  assenyalat en aquest quadre, tant si s’ha seguit com si no s’ha seguit gaudit de
l’activitat o servei. 

AIGUAGIM I NATACIÓ

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(import a retornar)

QUADRIMESTRAL (1)
(import a retornar)

CURS COMPLET (2)
(import a retornar)

1 SESSIÓ 2 SESSIONS 1 SESSIÓ 2 SESSIONS 1 SESSIÓ 2 SESSIONS

General 24,82 € 33,09 € 33,51 € 44,67 € 60,31 € 80,41 €

Bonificat 15% 21,10 € 28,13 € 28,49 € 37,98 € 51,26 € 68,35 €

Bonificat 25% 18,61 € 24,82 € 25,13 € 33,51 € 45,23 € 60,31 €

OBSERVACIONS

(1)  Si has seguit gaudint de l’activitat quan la vàrem reiniciar: Compensarem considerant pagat el 2n quadrimestre (una
cosa per l’altra). Si no has seguit gaudint de l’activitat: compensarem retornant l’import  assenyalat en aquest quadre.
(2) Compensarem retornant  l’import  assenyalat en aquest quadre, tant si s’ha seguit com si no s’ha seguit gaudit de
l’activitat o servei. 
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Servei d'Esports

Abonaments Serveis Piscines Municipals d'Inca : mensuals, trimestrals, 9 mesos i 10 mesos.

ABONAMENT JOVE (de 14 a 25 anys)

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(gen-feb-març)

MENSUAL
(desembre)

TRIMESTRAL
(oct-des)

9 mesos
(OCT-JUNY)

10 mesos
(set-juny)

General 25 € 12,50 € 7,50 € 30 € 30 €

Bonificat 15% 21,25 € 10,63 € 6,38 € 25,50 € 25,50 €

Bonificat 25% 18,75 € 9,38 € 5,63 € 22,50 € 22,50 €

ABONAMENT ADULT (a partir de 25 anys)

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(gen-feb-març)

MENSUAL
(desembre)

TRIMESTRAL
(oct-des)

9 mesos
(OCT-JUNY)

10 mesos
(set-juny)

General 30 € 15 € 8,33 € 33,33 € 33,33 €

Bonificat 15% 25,50 € 12,75 € 7 € 28,33 € 28,05 €

Bonificat 25% 22,50 € 11,27 € 6,25 € 25 € 24,75 €

ABONAMENT FAMILIAR

FORMA DE PAGAMENT

MENSUAL
(gen-feb-març)

MENSUAL
(desembre)

TRIMESTRAL
(oct-des)

9 mesos
(OCT-JUNY)

10 mesos
(set-juny)

General 55 € 27,50 € 12,50 € 56,67 € 55,50 €

Bonificat 15% 46,75 € 23,38 € 10,63 € 48,17 € 47,18 €

Bonificat 25% 41,25 € 20,62 € 9,38 € 42,50 € 41,63 €

L'inici  de la tramitació  serà d'ofici,  així  no caldrà que faceu cap tràmit  ni  presenteu cap document  llevat  de la
declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, si n’estau d’acord amb l’import de retorn
calculat.

La declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries ens l’heu de retornar completament emplenada de
la següent forma:

A.- Mitjançant el correu electrònic: serveidesports@ajinca.net.
Si optau per aquest mitjà, caldrà la  signatura electrònica. En el cas que no es disposi de signatura electrònica
s’adjuntarà la còpia de DNI (escanejada, fotografia, pdf...).

B.- Presentació física (presencialment).
Presentau la declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries a l’oficina del Servei d’Esports de dilluns
a divendres, de 9 a 13 h.

El termini per a la presentació del document requerit serà fins al 31 de maig de 2021 (inclòs).

Per a qualsevol dubte ens el podeu fer arribar al correu electrònic  serveidesports@ajinca.net  o telefònicament al
971504216 de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

L'import a retornar el rebreu al vostre compte corrent indicat.

S’adjunta el full a emplenar i retornar signat presencialment o bé electrònicament

El delegat d’Esports, Festes i Promoció
de la Ciutadania, Fires i Dijous Bo

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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