ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA (0 – 3 ANYS)
De conformitat amb el que preveu l'article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i en relació amb l’article 41 de la
mateixa Llei, s’estableix el preu públic per la prestació en instal·lacions municipals del
servei d’escola municipal infantil de 0 a 3 anys, que es regirà per la present Ordenança.
Article 1
Naturalesa
La contraprestació econòmica per la prestació del servei municipal d’atenció a la primera
infància (de 0 a 3 anys) té la naturalesa de preu públic, ja que és una prestació de serveis
objecte de la competència d’aquest Ajuntament i atès que no es dóna cap de les
circumstàncies especificades a la lletra B de l’article 20.1 del TRLRHL.
Article 2
Obligats al pagament
Estan obligats a pagar aquest preu públic totes aquelles persones que es beneficiïn de la
prestació dels serveis d’atenció a la primera infància de 0-3 anys i, en particular, els pares,
tutors o encarregats dels fillets que en gaudeixen.
Article 3
Quantia de les diferents quotes
Quotes mensuals sense servei de menjador:
Per a nadons
Matrícula: 80,00 €/curs
Quota material: 10,00 €/curs
HORARI

SERVEI

QUOTES

De 8.00 a 14.00 h

Escolarització general (*)



Per a P1 i P2
Matrícula: 80,00 €/curs
Quota material: 10,00 €/curs
HORARI

SERVEI

QUOTES

De 8.00 a 14.00 h

Escolarització general (*)

  

(*) L’horari d’acollida és de 8.00 a 9.00 h, i el de recollida de 13.00 a 14.00 h
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Quotes mensuals amb servei de menjador:
Matrícula: 80 €
Quota material curs: 10 €
Quota nadons de 8.00 a 14.00 h: 220 € (de setembre a juliol, inclosos).
Quota nadons de 8.00 a 15.00 h: 235 € (de setembre a juliol, inclosos).
Quota P1 i P2 de 8.00 a 14.00 h: 190 € (de setembre a juliol, inclosos).
Quota P1 i P2 de 8.00 a 15.00 h: 205 € (de setembre a juliol, inclosos).
L’horari d’acollida és de 8.00 a 9.00 h.
L’horari de recollida és de 15.00 a 16.00 h amb un cost de 20 €
El cost del menjar (estipulat per la Conselleria) anirà a càrrec totalment de les famílies.
Article 4
Bonificacions
Descompte del 10% de la quota mensual a famílies amb dos o més nens a l’escola.
Descompte del 10% de la quota mensual a famílies amb nens amb necessitats educatives
especials.
Article 5
Normes de gestió
1. El pagament del preu públic s’efectuarà a l’Ajuntament o a l’entitat concessionària del
servei.
2. El pagament s’efectuarà mensualment, dins dels 10 primers dies de cada mes,
mitjançant ingrés directe o càrrec en el compte bancari que indiqui la persona beneficiària
del servei, havent signat prèviament l’autorització bancària corresponent en formalitzar la
sol·licitud.
3. El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui
significarà la baixa del fillet/a al centre, amb audiència prèvia de la família per escrit amb
quinze dies d’antelació. Això, sens perjudici de la iniciació del procediment corresponent
per fer efectiu el deute pendent.
4. Les quotes mensuals es paguen senceres, sense prorrateig.
5. Si el fillet/a no assisteix al centre durant quatre setmanes seguides per malaltia, els
pares podran sol·licitar per escrit el pagament de la meitat de la quota corresponent,
excepte si es tracta de Nadal, Pasqua i el mes de juliol.
D’aquest descompte, només se’n podran beneficiar una sola vegada al llarg del curs.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOIB i
si es perllonga la seva aplicació més enllà del curs 2014-2015 els preus s’incrementaran
amb l’IPC corresponent.

