
                                         
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ESCOLES MUNICIPALS INFANTILS.

Article 1.- Fonament i naturalesa

D’acord amb el que preveuen els articles 127 i 41 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes  locals  (Reial  decret  legislatiu  2/2004),  l’Ajuntament  d’Andratx  estableix  el  preu
públic  per  la  prestació  dels  serveis  d’Escoles  Municipals  Infantils  d’Andratx  i  del  Port
d’Andratx, especificats en les tarifes de l’article 4, que es regiran per aquesta ordenança.

Article 2.- Obligació de pagament

L’obligació  de  pagar  el  preu  públic  neix  des  de  que  s’inicia  la  prestació  dels  serveis
d’assistències i estades a les Escoles Infantils Municipals d’Andratx o del Port d’Andratx.

Article 3.- Obligats al pagament

Estan obligades a pagar les persones que es beneficiïn dels serveis, entenent-se com a tals
els pares o tutors legals dels usuaris dels serveis.

Article 4.- Quantia

4.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la següent:

A.- RÈGIM GENERAL

A) Matrícula 31,00 €

B) Règim de jornada completa 
 (De dilluns a divendres)
 b.1. Amb servei de menjador
 b.2. Sense servei de menjador

231,00 €/mes
180,00 €/mes

C) Règim de mitja jornada
 (matí o horabaixa) 154,00 €/mes

D) Plus Menjador 7,00 €/dia

B.-  FAMÍLIES  QUE  TINGUIN  DOS  O  MÉS  FILLS  MATRICULATS  A  LES  ESCOLES
INFANTILS / FAMÍLIES NOMBROSES SEGON LA LEGISLACIÓ VIGENT  /  FAMÍLIES EN
LES QUE ELS TUTORS DELS NINS SIGUIN ELS PADRINS O ALTRES PARENTS
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A) Matrícula 24,80 €

B) Règim de jornada completa 
 (De dilluns a divendres)
 b.1. Amb servei de menjador
 b.2. Sense servei de menjador

184,80 €/mes
144,00 €/mes

C) Règim de mitja jornada
 (matí o horabaixa) 123,20 €/mes

D) Plus Menjador 7,00 €/dia

C.-  USUARIS  AMB  NECESSITATS  EDUCATIVES  ESPECIALS  /  USUARIS  AMB
DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%

A) Matrícula 15,50 €

B) Règim de jornada completa 
 (De dilluns a divendres)
 b.1. Amb servei de menjador
 b.2. Sense servei de menjador

115,50 €/mes
90,00 €/mes

C) Règim de mitja jornada
 (matí o horabaixa) 77,00 €/mes

 D) Plus Menjador 7,00 €/dia

4.2. En el cas de què algun usuari pugui ser inclòs en distints grups de tarifes, el preu públic
a aplicar serà el de menor quantia.

4.3.  Els  lactants  que  estiguin  a  l’escola  durant  tota  la  jornada  han  d’abonar  la  quota
corresponent a jornada completa amb servei de menjador.

4.4. La matrícula s’ha d’abonar una sola vegada amb la inscripció a les Escoles Infantils
Municipals d’Andratx o del Port d’Andratx.

4.5.- Si per part de l'Ajuntament no es presta el servei, en un dia marcat com a lectiu en el
calendari de l'escola infantil, es deduirà de la quota la següent quantitat per dia no prestat:

A.- RÈGIM GENERAL

Jornada completa amb menjador 11,00 €

Jornada completa sense menjador 9,00 €

Mitja jornada 7,00 €

B.-  FAMÍLIES  QUE  TINGUIN  DOS  O  MÉS  FILLS  MATRICULATS  A  LES  ESCOLES
INFANTILS / FAMÍLIES NOMBROSES SEGON LA LEGISLACIÓ VIGENT  /  FAMÍLIES EN
LES QUE ELS TUTORS DELS NINS SIGUIN ELS PADRINS O ALTRES PARENTS
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Jornada completa amb menjador 8,80 €

Jornada completa sense menjador 7,20 €

Mitja jornada 5,60 €

C.-  USUARIS  AMB  NECESSITATS  EDUCATIVES  ESPECIALS  /  USUARIS  AMB
DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%

Jornada completa amb menjador 5,50 €

Jornada completa sense menjador 4,50 €

Mitja jornada 3,50 €

Igualment serviran de base per calcular la quota a pagar el mes de setembre, en el cas del
nins que comencen a l’escoleta per primera vegada i pels que per motius de edat causen
baixa per comença educació infantil; en aquest cas la quota resultant serrar el resultat de
multiplica la quota anterior pels dia de servei prestats.

En  el  cas  de  usuaris  amb necessitats  educatives  especials  o  amb  discapacitat  igual  o
superior al 33% s’haurà d’acreditar documentalment l’existència de dita condició.

Article 5.- Exempcions

Les famílies amb una problemàtica social greu, previ informe motivat del Departament de
Serveis Socials. Aquesta exempció serà de caràcter pregat i resolta la petició d’exempció
per Decret de la Regidoria de Serveis Socials.

Article 6.- Normes de gestió

6.1. La matrícula grava l’activitat administrativa d’inscripció, per la qual cosa una vegada que
s’hagi dut a terme no és procedent tornar-la. La matrícula és única per infant admès i s’ha de
liquidar una vegada que sigui definitiva l’admissió de l’infant. 

6.2. La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança s’ha d’efectuar amb un rebut
estès per l’Ajuntament.

6.3. Les tarifes mensuals s’han d’acreditar el dia primer de cada mes i s’han d’abonar dins
els deu primers dies i, preferentment, per domiciliació bancària.

6.4. Les altes que es produeixin dins els quinze primers dies de cada mes abonaran la quota
mensual.

Si la matrícula es formalitza en la segona quinzena del mes s’abonarà el 50% de la quota
que correspongui. 

6.5.  El  mes de setembre,  els  alumnes que es  donin  de baixa  per  haver  acabat  l’etapa
escolar al centre i els que comencin per primera vegada abonaran las quotes especificades
a l’apartat 5 de l’article 4.
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6.6. Les baixes definitives en la prestació del servei o les modificacions en el règim d’estada
han de ser comunicades pels pares o tutors amb anterioritat al dia 20 del mes anterior en
què hagin de produir efecte, i han de ser presentades amb l’imprès elaborat a aquest efecte
en el registre general d’entrada.

La falta d’assistència d’un infant durant un període d’un mes sense avís previ  implica la
baixa definitiva de l’escola, sense que això afecti el rebut del mes no assistit. 

Igualment  implica  la  baixa  definitiva  de  l’escola  l’impagament  d’un  rebut  en  el  termini
establert

6.7. Si l’infant no assisteix a l’escola en un període igual o superior a un mes, els pares o
tutors poden sol·licitar la devolució de la meitat de la quota corresponent. Pel càlcul de la
quantia a tornar en el cas d’un període superior a un mes, s’utilitzarà la quota establerta a
l’article 4.5.

Cal acompanyar la sol·licitud de devolució de quota per malaltia amb un certificat mèdic en
el qual consti el motiu i la durada de la baixa. Posteriorment, l’Ajuntament ha de sol·licitar un
informe a l’escola infantil que corrobori la no - assistència.

6.8.  Per  l’aplicació  de  les  quotes  contemplades  a  l’article  4.1.B,  en  el  cas  de  famílies
nombroses hauran d’aportar el carnet de família nombrosa en vigor.

Per l’aplicació de les quotes contemplades a l’article 4.1.C, en el cas de famílies que tinguin
un  fill  amb  necessitats  educatives  especials  hauran  d’aportar  l’informe  de  l’especialista
corresponent.

Per l’aplicació de les quotes contemplades a l’article 4.1.C, en el cas de famílies que tinguin
un fill amb discapacitat igual o superior al 33% hauran d’aportar la declaració administrativa
de discapacitat expedida per l’organisme o autoritat competent.

6.9. De forma general, tot el que no es preveu en aquesta ordenança s’ha d’atenir a allò que
disposa el Reglament de règim intern del Servei.  

6.10. Assistència a classe: és obligatori estar al corrent de pagament de matrícula i quotes. A
principis de curs serà obligatòria la presentació del rebut de matrícula i de la 1ª quota.

Article 7.- Infraccions i sancions

Les infraccions i les sancions en matèria tributària s’han de regir per allò que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.

Article 8.- Delegació en la Junta de Govern Local

De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, en relació amb l’article 23.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, es delega en la Junta de Govern Local la fixació o la modificació de la quantia dels
preus públics per usuari.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entra en vigor l’1 de gener de 2018 i hi continuarà fins que es modifiqui o
es derogui expressament.
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