PREU PÚBLIC PER A LES REVISIONS DEL GABINET DE MEDICINA ESPORTIVA
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.
PRIMER.- Establir la quantia del preu públic per a les revisions del Gabinet de
Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el següent
detall:
Concepte
1. Revisió medicoesportiva escolar
2. Revisió medicoesportiva de temps lliure
3. Revisió medicoesportiva federada amb ergometria
4. Revisió medicoesportiva amb ergometria i prova de lactacèmia
5. Prova de camp amb lactacèmia
6. Revisió medicoesportiva per a activitats subaquàtiques
7. Consulta medicoesportiva

Import
11,00 €
15,00 €
22,00 €
43,00 €
25,00 €
30,00 €
10,00 €

SEGON.- Assenyalar que tindran l’obligació de pagar aquest preu públic les persones
físiques o jurídiques que sol.licitin o es beneficiïn dels esmentats serveis, el qual
s’haurà de satisfer prèviament a la prestació del servei, de manera que no es practiqui
cap revisió sense l’acreditació del pagament previ del preu corresponent.
Restaran exemptes d'abonar aquest preu públic aquelles persones menorquines que
acreditin estar adscrits al centre de tecnificació deportiva de les Illes Balears.
TERCER.- Assenyalar que, a comptar des de l’aplicació del present acord, queda
derogada i sense efecte l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a les
revisions medicoesportives del Gabinet de Medicina Esportiva de la Conselleria de
cultura i Esports del Consell Insular de Menorca, aprovada pel Ple d’aquesta
corporació en sessió de 29.04.92, publicada en el BOCAIB número 86 de 18.7.92.
QUART.- Delegar en la Comissió de Govern l’establiment de la quantia del preu públic
per a les revisions del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca.
----------------------------DILIGÈNCIA per fer constar el següent:
1. Que el Ple, en sessió ordinària de 18 de novembre de 1996, acordà d’aprovar el preu públic per
a les revisions medicoesportives del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de
Menorca, el qual va ser publicat en el BOCAIB núm. 148, de 30.11.1996.
2. Que la darrera modificació de les tarifes del preu públic per a les revisions del Gabinet de
Medicina Esportiva, així com afegir un nou concepte denominat: 7. Consulta medicoesportiva fou
aprovat per la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari

de 17 de setembre de 2012; així mateix acordà també anul·lar l'exempció en el concepte del preu
públic per a les consultes realitzades. Tot l'anterior s'ha publicat en el BOIB núm. 150, de
16.10.2012.
LA SECRETÀRIA INTERINA,

Rosa Salord Oleo
Maó, 13 de juny de 2013

