ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL XIBIT
De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en relació amb l’article
41 del mateix text, l’Ajuntament des Migjorn Gran estableix el preu públic per la prestació en
instal·lacions municipals dels servei d’escoleta municipal infantil de 0 a 3 anys que es regirà
per la present ordenança.
Article 1.- Naturalesa
La prestació d’aquest servei es dur a terme atenent a raons socials i d’interès públic. La
contraprestació econòmica per la prestació del servei d’escola infantil de 0 a 3 anys té
naturalesa de preu públic, conforme al que estableix l’article 41 del TRLRHL.
Article 2.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic totes aquelles persones que es beneficiïn de la
prestació del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys, i en particular els pares, tutors o
encarregats dels fillets que gaudeixen del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys.
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:
-

Matrícula: 100,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment de
formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:
• jornada sencera per a infants d’1-3 anys: 180 euros/mes.
• jornada reduïda (3 hores i 30 minuts) per a infants d’1-3 anys: 150 euros/mes.

Article 4.- Quota reduïda
En casos extraordinaris i sempre que així ho aconsellin els serveis socials de l’Ajuntament es
podrà concedir una reducció de la quota fins el 100%.
Únicament tindran dret a sol·licitar aquesta reducció aquelles famílies que tramitin la
sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.
Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu públic es realitzarà a l’Ajuntament o a l’entitat concessionària del
servei.
El pagament serà mensual per al cas de les quotes mensuals, que cobriran els serveis per
mensualitats anticipades. El pagament es farà mitjançant l’ingrés directe o per domiciliació
bancària, amb la prèvia autorització formal del subjecte passiu.
SEU PROVISIONAL
Pla de l’Església,3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110. Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Els pagaments de les quotes tindrà lloc dins els primers 15 dies de cada mes.
La matrícula es pagarà en el moment de formalitzar-se.
5.2.- El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui
significarà la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència a la família amb 15 dies
d’antelació. Tot això sense perjudici de la iniciació del corresponent procediment per a pagar
el deute.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i serà vigent fins
que s’acordi la seva modificació o derogació.
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