ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA
ESCOLETA MUNICIPAL
Article 1.- CONCEPTE
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 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 disponsen els articles 15 al 19 del Text refós la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
imposa, en aplicació del que estableix l'article 20.1.b de l'última Llei esmentada, els preus públics
pels serveis oferts a les escoletes muncipals.
Article 2.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L'obligació de pagament del preu públic neix des que s'inicia la prestació dels serveis
assenyalats a l'article anterior.
Article 3.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament qui es beneficiï dels serveis, entenent-se com a tals els pares,
representants legals o les persones que hagin sol·licitat l'admissió de l'usuari.
Article 4.- QUANTIA
La quantia de la tarifa mensual regulada en aquesta Ordenança serà la figurada conforme
als següents epígrafs:
1.-

Per l'assistència al centre

170,00 €

2.-

Per la utilització del servei de menjador

110,00 €

3.-

Per la utilització ocasional del servei de menjador

4.-

Per la utilització de l'escola matinera (de 07:30 h a 09:00 h)

5.-

Servei esporàdic d'escola matinera

2,50 € / dia

6.-

Per la utilització de l'escola tardana

20,00 € (2,00 € dia)

7.-

Servei esporàdic de l'escola tardana

8.-

Per material didàctic / matrícula

6,50 €
20,00 €

2,50 € / dia
95,00 / anual

Article 5.- REDUCCIONS DE LA TARIFA
Les reduccions de la tarifa seran d'aplicació a la quota per assistència al centre i seran les
següents:
1.- Les famílies nombroses tendran els següents descomptes sobre la tarifa:
• Categoria general: 30% de descompte
• Categoria especial: 50% de descompte
2.- Si assisteixen dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar a l'escoleta, tendran una
bonificació d'un 15% sobre la quota tributària.
3.- Quan l'alumne/a presenti necessitats educatives especials, degudament justificades mitjançant

informe de l'Equip d'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca, gaudirà d'una
reducció del 25% sobre la quota tributària per assistència.
4.- Les reduccions establertes en aquest article no podran ser acumulades, i s'aplicarà el que sigui
més avantatjós per a l'usuari en cada moment, que no podrà superar el 50% de la quota
d'assistència.
Article 6.- GESTIÓ
1.- Es merita la quota tributària i neix l'obligació de contribuir en el moment en el qual el subjecte
passiu s'inscriu per a l'assistència i la utilització dels serveis de l'escoleta formalitzant la matrícula.
2.- La percepció del preu públic regulat en aquesta Ordenança, s'efectuarà mitjançant rebut estès
per l'Administració.
3.- Les tarifes mensuals es meritaran el dia primer de cada mes i seran satisfetes durant la primer
quinzena del mes en què es faci el servei.
4.- La tarifa de matrícula es liquidarà el primer mes juntament amb la tarifa mensual. Si la
matrícula es formalitza durant la segona quinzena del mes, hi haurà una reducció del 50 % de
descompte sobre la quota del primer mes.
5.- Les altes que es produeixin després del dia cinc de cada mes, causaran la meritació de la
tarifa per als dies que resten fins que finalitzi el mes i es liquidarà amb la proporció coresponent.
6.- Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits es notificaran a l'Administració, al
menys amb quinze dies d'antelació.
7.- Els dèbits per quotes meritades no satisfetes que l'Administració no hagi percebut en els
termes assenyalats, es recaptaran d'acord amb els procediments generals del Reglament de
Recaptació i disposicions concordants.
8.- En aquells casos en què l’administració no presti els serveis durant les vacances establertes de
Nadal i Setmana Santa al calendari escolar fixat per la Comunitat Autònoma, la tarifa mensual es
reduirà proporcionalment pels serveis no prestats.
9.- La falta de pagament de dos mensualitats consecutives suposarà la pèrdua del dret a la
prestació del servei.
Article 7.Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin
pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del qual es formalitzarà
l'oportú expedient, d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Les modificacions d’aquesta ordenança, aprovades inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament, en data 8 d'abril de 2013, publicada l’aprovació definitiva el dia 20 de juny de 2013,
BOIB núm. 87, entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2013 fins a la seva modificació o derogació
expressa.

