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Taxes per a la utilització de les Cases Rurals de Manacor 
 

Segons l’ordenança Fiscal 13T.OD, Taxa per a la prestació de serveis i realització 
d’activitats a instal�lacions municipals i ús d’escoles publiques. Ordenança Fiscal Exercici 
2015. 
 
La quantia de la taxa serà: 
 

CASES DE SON TALENT 

Grup Preu de reserva per dia 
Grup d’1 a 15 persones 15 €/grup 

Grup de 16 a 30 persones 30 €/grup 

Grup de 31 a 50 persones 45 €/grup 

Grup de 51 a 75 persones 55 €/grup 

Grup de 76 a 100 persones 65 €/grup 

Grup de més de 100 persones * 

* Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a 65€ el cost que 

correspon per l’increment de persones. Exemple: la taxa d’un grup de 120 persones seria 

95€ (65€ + 30€; la suma de la taxa de 76 a 100 i la taxa de 16 i 30 persones).  

 
 

ESCOLA RURAL DEL PUIG D’ALANAR 

Grup 
Grup 

€/Cap de Setmana €/Setmana 

Grup d’1 a 15 persones 15 €/grup 30 €/grup 70 €/grup 

Grup de 16 a 30 persones 30 €/grup 54 €/grup 100 €/grup 

Grup de 31 a 50 persones 45 €/grup 60 €/grup 150 €/grup 

Grup de 51 a 75 persones 55 €/grup 70 €/grup 175 €/grup 

Grup de 76 a 100 persones 65 €/grup 85 €/grup 200 €/grup 

Grup de més de 100 persones ** ** ** 

** Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a la taxa corresponent 

al grup de 76 a 100 persones el cost que correspon per l’increment de persones. Exemple: la 

taxa d’un grup de 120 persones, un cap de setmana, seria de 139€ (85€ + 54€; la suma de 

la taxa de 76 a 100 i la taxa de 16 i 30 persones). 

 
 

ESCOLA RURAL SA MURTERA 
Grup Preu de reserva per dia 

Grup d’1 a 15 persones 15 €/grup 

Grup de 16 a 30 persones 30 €/grup 

Grup de 31 a 50 persones 45 €/grup 

Grup de 51 a 75 persones 55 €/grup 

Grup de 76 a 100 persones 65 €/grup 

Grup de més de 100 persones * 

* Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a 65€ el cost que 

correspon per l’increment de persones. Exemple: la taxa d’un grup de 120 persones seria 

95€ (65€ + 30€; la suma de la taxa de 76 a 100 i la taxa de 16 i 30 persones). 

 
 


