
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC
DE LES ESCOLES MUNICIPALS D'ESPORTS I ACTIVITATS ESPORTIVES

 
ARTICLE 1er. 

Segons el previst a l'article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual autoritza a establir i exigir preus públics 
per a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal, segons les normes contingudes en el 
capítol VI del Títol I de la mateixa Llei, l’Ajuntament de Marratxí estableix el Preu Públic per la prestació del  servei  
públic de les escoles municipals d’esports i activitats esportives.

ARTICLE 2on. 
L'objecte d'aquesta exacció està constituït per la prestació de serveis consistents en l'activitat desenvolupada per 

les escoles municipals d'esports o en altres activitats esportives.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3er. 

 L'obligació de contribuir neix des del moment en que es subscriu la matrícula corresponent.

OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 4rt.  

Són contribuents les persones naturals o jurídiques que sol·licitin per elles o per terceres persones qualssevol  
dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l’Ordenança.

CLASSES I TARIFES
ARTICLE 5è.

La quantia del preu públic es regularà segons les tarifes relacionades a l'annex.

ARTICLE 6è.
De conformitat amb el que preveu l’article 47 del RDLeg 2/2004, s’estableix la delegació de la modificació 

dels preus de la present ordenança a la Junta de Govern Local, la qual donarà compta de les seves actuacions en 
aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple.

ARTICLE 7è.
Els drets liquidats per l'aplicació de la tarifa, autoritzen l'assistència a les classes per a les quals s'hagi estat 

abonat i satisfet la corresponent quota.

ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
ARTICLE 8è.

Les quotes exigibles per aquesta exacció es liquidaran els deu primers dies de cada mes. La matrícula, abans de 
començar cada curs lectiu.

NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 9è.

               El cobrament tindrà lloc en el moment de la sol·licitud del servei, prestació o activitat a les instal·lacions 
esportives municipals.

El responsable de cada un dels serveis, prestacions o activitats haurà de fer l’ ingrés de les quotes a la Tresoreria 
Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL.
La  present  Ordenança  entrarà  en  vigor  quan  s’hagi  publicat  completament  el  seu  text  al  BOIB  i  hagi 

transcorregut termini previst legalment, romanent en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.

(Publicació text íntegre de la Ordenança: BOIB núm. 106 de 31 de juliol de 2008) 
(Darrera modificació: BOIB núm. 25 de  13 de  febrer de 2010)

ANNEX 



ESCOLES MUNICIPALS D'ESPORTS  

FUTBOL:
Els alumnes pagarien una quota de 10 Euros/mensuals 
S’estableix una matrícula de 100 Euros.

BÀSQUET:
Els alumnes pagarien una quota de 20 Euros/mensuals 
S’estableix una matrícula de 40 Euros

HANDBOL:
Els alumnes pagarien una quota de 9 Euros/mensuals 

GIMNÀSTICA:
Els alumnes dels grups amb monitor que fan 3 hores setmanals pagarien 11 Euros/mes 
Els alumnes dels grups amb monitor que fan 2 hores setmanals pagarien 8.5 Euros/mes
Els alumnes que van sense monitor pagarien 18 Euros/mes 

TENNIS:
Els alumnes fins a 14 anys pagarien una quota de 12 Euros/mensuals 
Els alumnes majors de 14 anys pagarien una quota de 21 Euros/mensuals 

TAEKWONDO:
Els alumnes fins a 14 anys pagarien una quota de 14 Euros/mensuals 
Els alumnes majors de 14 anys pagarien una quota de 22 Euros/mensuals 

GIMNÀSTICA RÍTMICA:
Els alumnes pagarien una quota de 22 Euros/mensuals 
S’estableix una matrícula de 40 Euros

VOLEIBOL:
Els alumnes pagarien una quota de 15 Euros/mensuals
S’estableix una matrícula de 40 Euros

ESCOLA DE DANÇA
Residents No Residents

1 hora/ setmana 25 Euros/mensuals 35 Euros/mensuals
2 hores/ setmana 35 Euros/mensuals 45 Euros/mensuals
3 hores/ setmana 45 Euros/mensuals 55 Euros/mensuals
4 hores/ setmana 55 Euros/mensuals 65 Euros/mensuals

Si assisteix  més d’un membre de la mateixa família, la quota es reduirà 5 Euros al mes per cada membre.
S'estableix una matrícula anual de 15 Euros per reserva de plaça.
Si assisteix més d’un membre de la mateixa família, només s’abonarà una matrícula.



SERVEIS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES D’ESTIU

Mensual
           Activitat Sessions per setmana      Empadronats   No empadronats 

Abonat / No abonat  Abonat / No abonat
Natació nadons 1-3 anys 
(acompanyat per un adult 
dins l'aigua)    2 sessions de 30' 27,50 €    37,00 €  36,50 €    49,00 €

Natació nadons 1-3 anys
(acompanyat per un adult 
dins l'aigua)    4 sessions de 30' 44,50 €    54,50 €  59,50 €    69,50 €

Natació preinfantil 3-5 anys
 (monitor dins l'aigua)    2 sessions de 30' 24,50 €    33,00 €  33,50 €    45,00 €

Natació preinfantil 3-5 anys 
(monitor dins l'aigua)    4 sessions de 30' 40,00 €    50,00 €  54,50 €    64,50 €

Natació infantil 5-14 anys 
(monitor fora de l'aigua)    2 sessions de 45' 24,00 €    32,00 €  32,00 €    43,00 €

Natació infantil 5-14 anys 
(monitor fora de l'aigua)    4 sessions de 45' 39,00 €    49,00 €  52,00 €    62,00 €

Natació adults/aquagyim 
(15-65 anys)    2 sessions de 45' 24,00 €    32,00 €  32,00 €    43,00 €

Natació adults/aquagyim 
(15-65 anys)    4 sessions de 45' 39,00 €    49,00 €  52,00 €    62,00 €

Busseig iniciació    2 hores  40,00 €    45,00 €  50,00 €    55,00 €

Diades familiars    tot el dia    4,00 €      6,00 €    8,00 €    10,00 €


