
                  
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ 
DE SERVEIS DE LA MARXETA D’ESTIU MUNICIPAL.  
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa. 
 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 
19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació de serveis i per la realització de l’activitat de l’Escola d’Estiu 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 
 

Article 2. Fet imposable. 
 Constitueix el fet imposable de la taxa les activitats, serveis o 
prestacions motivades per l’assistència dels nins i nines a l’Escola d’Estiu 
municipal. 
   
 Article 3. Subjecte passiu. 
 Són subjectes passius i obligats al pagament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, les persones que sol·licitin la prestació dels serveis 
enunciats a l’article anterior. 
  

Article 4. Responsables. 
 1. Són responsables dels deutes tributaris, juntament amb els deutors 
principals, les persones o entitats a què es refereix l’article 41 de la Llei 
58/2003, de 17 de gener, General Tributària, en els supòsits i amb l’abast que 
allà s’assenyala. 

2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 
General Tributària. 
 3. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què fa 
referència l’article 43 de la Llei General Tributària. 
 
                     

Article 5. Quota tributària. 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a 

les tarifes que es detallen a continuació:  
 A) ACTIVITAT MARXETA D’ESTIU                

   
a) Inscripció a l’escola d’estiu  

- 1 nin ..............................................140,00 €/nin  
- 2 germans ..................................... 252,00 € 
- 3 germans ..................................... 336,00€ 

b) Escola matinera................................... 1,50 €/dia/nin 
Escola matinera................................... 6,00€/setmana/nin 
Escola matinera................................... 18,00€/mes/nin 

c) Setmana Santa i Nadal i dates festives determinades per 
l’Ajuntament 



                  
 

1 nin ..............................................5,00 €/dia 
 
Es podrà pagar per mesos separats i el preu serà 70€. 
No es pot pagar per quinzenes. 
En cas que la marxeta comenci o acabi abans del dia primer del mes en curs, 
el preu serà proporcional per dia laboral 
Es podrà pagar per mesos i el preu serà 70€. 
No es pot pagar per quinzenes. 
  

    
 
Article 6. Meritació, normes de gestió i pagament. 
1. La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei 

i el pagament de la taxa s’efectuarà per mensualitat avançades. 
2. La prestació del servei o sigui l’ingrés dels nins a l’Escola d’Estiu s’ha 

de fer mitjançant el full d’inscripció. 
 
Article 7. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les 

sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a allò que 
disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.  

 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia 

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 

 
 
Muro, 27 de gener 2012 

  
 


