
 
 

ORDENANÇA 
reguladora del 

PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS FORMATIVES, 

CULTURALS, LÚDIQUES I DE TALLERS 
 

CONCEPTE 
Article 1. Conformement amb el que preveu l’article 127, amb relació a 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 a la Realització d’Activitats Formatives, Culturals, Lúdiques i 

de Tallers”, organitzats per l’Ajuntament, directament o a través de tercers, que es regirà 

per la present Ordenança. 

 
 Article 2. L’objecte d’aquesta exacció està constituït per la realització d’activitats 
formatives, culturals, lúdiques i de tallers. 

 

 OBLIGACIO DE CONTRIBUIR 
 Article 3. Neix per la utilització de les activitats incloses a l’objecte d’aquesta 
ordenança. 

 

OBLIGATS AL PAGAMENT 
Article 4. Estan obligats al pagament del preu públic les persones que participin o 

assisteixin a les activitats regulades per aquesta Ordenança. 

 
QUANTIA 
Article 5. La quantia del preu públic serà la proposada per a cadascuna de les 

activitats per la regidoria de que depèn l’activitat, amb total subjecció a l’estudi econòmic 

que s’efectuarà de totes les activitats a realitzar i d’acord al cost efectiu del Servei o 
activitat. 

A aquest efecte, un cop elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, 

s’elevarà proposta a la Junta de Govern  per a la seva aprovació definitiva. 

 
NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES 
Article 6. 
1. El pagament del preu públic s’efectuarà al lloc on es realitzi l’activitat, o al 

mateix Ajuntament. El responsable de l’activitat haurà de fer l’ingrés de la recaptació a la 

Tresoreria Municipal. 

2. Si l’activitat no és directament organitzada per l’Ajuntament, la persona o entitat 

que tengui atribuïda la seva organització, únicament podrà percebre els preus públics 

aprovats per l’Ajuntament. 



 
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears i transcorreguts els terminis previstos legalment, permanent en vigor fins la 

seva modificació o derogació expressa. 
 

 (Publicat al BOIB núm. 135, de dia 28 de setembre de 2004) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Annex de Tarifes 
 
 

a) Servei de suport escolar per a nins i nines d’educació primària, secundària i 

batxillerat   ................................   10 €/ mensulas 

 

b) Utilització dels locals d’assaig municipals: 

 

Grups mitjana d’edat inferior a 20 anys: 30 €/ mensuals 

Grups mitjana d’edat entre 20 i 25 anys: 45 €/ mensuals 

Grups mitjana d’edat superior 25 anys: 60 €/ mensuals  

     
c) Escola d’adults: ............................ 60 €/ per curs 

 

d) Cursos de formació ocupacional 

 

 De 30 hores.............. 60 € 

 De 40 hores.............. 80 € 

 
Els cursos que excepcionalment siguin d'un número d'alumnes o d'hores diferents a 

 l’estandar establert (15 alumnes i entre 30h-40 hores), tindran el preu resultant 

 calculat per a cobrir els costs totals dels mateixos.  

 
 
 

Publicacions:  

- BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2009  

- BOIB núm. 190, de 30 de desembre de 2010  

- BOIB núm. 157, de 18 d’octubre de 2011 

- BOIB núm. 146, de 6 d’octubre de 2012 

- BOIB núm. 167, de 10 de novembre de 2012 

 

 
 
 
 

 


