AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / Fax 971642231
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

OF.T.19 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ SERVEI D'ESCOLETA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ INFANTIL
DE PRIMER CICLE
Article 1. Fonament legal
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 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 disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d'escoleta municipal infantil, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 de l'esmentat Llei RDL 2/2004.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'escoleta municipal
infantil.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius i obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança,
les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest
Ajuntament, als quals fa referència l'article anterior.
Article 4. Quotes
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes que es
detallen a continuació:
Serveis bàsics
Concepte
Matrícula:
Escolarització de 9h a 13h

Quantia:
60.00 €
150.00 €

Període:
Anual
Mensual

L'Ajuntament, per causes de promoció de l'ús de les escoletes, podrà exonerar o
bonificar les matrícules d'una o vàries escoletes municipals.
Tendran preferència per l'ocupació de les places de les escoletes municipals les nines i
els nins empadronats al municipi de Santanyí
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Cas que quedessin places vacants, es podran cobrir amb persones NO
EMPADRONADES al terme i els preus tindran un recàrrec del 20% damunt els preus
generals.
Serveis Complementaris
Concepte
Acollida mensual a Santanyí de 8 a 9h
Acollida mensual es Llombards i Cala d'Or de 7
a 9h
Acollida esporàdica a Santanyí de 8 a 9h
Acollida esporàdica a es Llombards i Cala d'Or
7 a 9h
Quota menjador mensual de 13 a 14h
Menjador dies esporàdics
Recollida diària (14h-16h o de 16h a 18h)
Recollida esporàdica (14h-16h o de 16h a 18h)

Quantia:
20 €
35 €

Període:
mensual
mensual

3€
5€

diari
diari

130 €
5.50 €
35 €
5€

mensual
diari
mensual
diari

Article 5. Exempcions i bonificacions
Bonificacions:
1. Tendran una bonificació del 20% de la quota i matrícula, les famílies que tenguin dos
o més fills i/o filles matriculats a les escoles municipals. Per tant pagaran una tarifa
especial del 80% de la quota mensual i matrícula per cada fill o filla.
2. Tendran una bonificació del 10% de la quota i matrícula, les famílies nombroses tant
de categoria general com de categoria especial, segons la legislació vigent, i/o quan la
tutoria recaigui damunt els padrins o altres parents. O sigui, pagaran una tarifa especial
del 90% de la quota mensual i matrícula per cada fill o filla.
3. Tendran una bonificació del 10% de la quota i matrícula, les famílies monoparentals
amb un sol fill o filla menor. I del 20% en cas de tenir dos fills i/o filles menors o més.
La justificació es farà amb el llibre de família o qualsevol altre document admès en via
procedimental.
4. Gaudiran d'una bonificació del 100% aquells alumnes provinents de famílies amb
problemàtica socioeconòmica accentuada, i que hagin estat prèviament derivats pels
serveis socials municipals.
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Aquestes ajudes són acumulables en cas de concórrer les esmentades condicions. Les
bonificacions s'aplicaran únicament als obligats al pagament que estiguin empadronats
al terme de Santanyí.

Article 6. Obligació de pagament
Neix des de que s'inicia la prestació del servei. Estan obligats al pagament les persones
que exerceixin la pàtria potestat, persona que tengui la tutela o representants legals dels
infants beneficiats.
Article 7. Normes de gestió i meritació
1. El pagament de les taxes indicades s'efectuarà pels interessats mitjançant rebut
mensual domiciliat. L'import corresponent a la matricula es pagarà el primer mes que es
rebin els serveis mitjançant domiciliació bancària, independentment de si es fa el curs
complet o no.
2. Les altes que es produeixin dins els primers cinc dies de cada mes causaran la
meritació de la quota mensual, que serà satisfeta dins els deu dies següents. Les que es
produeixin després del dia cinc de cada mes, causaran meritació de quotes pels dies que
restin fins a final de mes, i es liquidaran aplicant la proporció corresponent dins els deu
primers dies del mes següent juntament amb les quotes del propi mes.
3. Les baixes en la prestació del servei dels infants inscrits s'hauran de notificar a
l'administració de l'escoleta infantil, almanco amb quinze dies d'antelació. Si causen
baixa dins els primers quinze dies, se'ls farà la part proporcional. En canvi, si és
posterior meritarà tot el mes.
4. Si l'infant no assisteix a l'escoleta durant tot un mes, per motius justificats, els pares,
mares o persona que tengui la tutela podran sol·licitar que no se'ls cobri la quota
corresponent. DISPOSICIÓ FINAL La redacció definitiva d’aquesta ordenança va ser
aprovada inicialment en sessió del ple celebrat el dia 04.11.2020 (BOIB núm.194, de
12.11.2020), definitivament de forma automàtica atès que no es varen formular
reclamacions ni al·legacions, i publicada al BOIB núm. 6 de 14.01.2021, entrant en
vigor el dia següent de la seva publicació.
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DISPOSICIÓ FINAL
La redacció definitiva d’aquesta ordenança va ser aprovada inicialment en sessió del ple
celebrat el dia 04.11.2020 (BOIB núm.194, de 12.11.2020), definitivament de forma
automàtica atès que no es varen formular reclamacions ni al·legacions, i publicada al
BOIB núm. 6 de 14.01.2021, entrant en vigor el dia següent de la seva publicació.
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