
 

ORDENANÇA REGULADORA  
DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LE S ESCOLETES 

D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS DE MARRATXÍ 
 
ARTICLE 1.- Concepte 
 
Conformement al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDLeg 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament 
de Marratxí estableix el “Preu públic per la prestació dels serveis d’Escoletes d’Educació Infantil de 0 
a 3 anys de Marratxí”, que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
ARTICLE 2.- Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança les persones beneficiàries 
dels serveis de les Escoletes d’Educació Infantil de Marratxí, entenent-se com a tal els pares o tutors 
legals de l’infant beneficiat. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació dels 
serveis d’Escoleta d’Educació Infantil.  
 
ARTICLE 3.- Quantia  
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a 
l’apartat següent. 
 

PREUS  RESIDENTS AL 
TERME 

MUNICIPAL DE 
MARRATXI 

NO 
RESIDENTS 
AL TERME 
MUNICIPAL 

DE 
MARRATXI 

 IMPORT ANUAL 
IMPORT 
ANUAL 

A) Matrícula anual (inclosa l’assegurança 
escolar)  

45€ 45€ 

B) Material escolar (anual) 75€ 75€ 

SERVEIS BÀSICS 
IMPORT 

MENSUAL 
IMPORT 

MENSUAL 
De 9 a 12 hores (sense servei de 
menjador) 

195€ 260€ 

De 9 a 13 hores (amb servei de menjador) 250€ 336€ 
De 9 a 15 hores (amb servei de menjador 
i descans) 

300€ 415 € 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
IMPORT 

MENSUAL 
IMPORT 

MENSUAL 
Escoleta matinera de 7:30h a 9 hores 30€ 30€ 

Escoleta matinera de 8h a 9 hores 20€ 20€ 
Escoleta matinera de 8:30h a 9 hores 10€ 10€ 
Recollida horabaixa de 15:00 a 15:30 
hores 

10€ 10€ 



 

Recollida horabaixa de 15h a 16 hores 20€ 20€ 
Recollida horabaixa de 15h a 17hores 
amb berenar 

40€ 40€ 

SERVEIS ESPORÀDICS IMPORT DIARI 
IMPORT 
DIARI 

Servei de Menjador (1 dia) 7€ 7€ 
Hores extres 4€ 4€ 
½ hora extra 2€ 2€ 
1 berenar horabaixa 1€ 1€ 

 
 
Com a conseqüència de l’obligació del manteniment de l’equilibri econòmic de les concessions del 
servei d’escoletes d’educació infantil, l’Ajuntament abonarà en el supòsit de tarifes bonificades i per a 
residents la diferència entre aquestes i les que havia de percebre l’adjudicatari, i que es correspon a les 
establertes per a no residents.  
 
Als efectes de procedir a l’esmentada compensació econòmica es seguirà el següent procediment:  
1. Mensualment el concessionari remetrà a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament la relació d’altes, 
baixes, i modificats de tarifes que es registrin a cada un dels centres.  
2. L’Àrea d’Educació procedirà a verificar que es compleixin els requisits recollits a la present 
ordenança per a l’aplicació de la tarifa de residents o per l’atorgament de les corresponents 
bonificacions.  
3. Els serveis econòmics de l’Ajuntament, prèvia aprovació econòmica de les ajudes per l’Àrea 
d’Educació, procedirà trimestralment a l’ingrés de les ajudes aprovades individualment per cada un 
dels usuaris al compte corrent que a l’efecte designi el concessionari del servei.  
 
ARTICLE 4. Normes de gestió 
 
1. El preu públic es considerarà devengat simultàniament a la prestació del servei, i el seu cobrament 
es farà efectiu els primers deu dies del mes per domiciliació bancària o per ingrés del contribuent en el 
número de compte que l’adjudicatari determini.  
 
2. Si la matrícula es formalitza a la segona quinzena del mes, sempre i quan ja hagi començat el curs 
escolar, tan sols haurà de pagar aquest mes el 50% de la quota que li correspongui. 
 
3. El mes de setembre, els alumnes que es donin de baixa a mitjan mes per haver acabat l’etapa escolar 
al centre han d’abonar únicament el 50% de la quota mensual.  
 
4. 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 15 dies d’antelació sobre el moment en què hagin de produït 
efecte, i han de ser presentades amb l’imprès elaborat a aquest efecte en la direcció de l’escoleta. En 
cas contrari, es cobrarà la quantitat íntegra. 
 
5. La no assistència al centre durant més d’un mes, sense justificació documentada, suposarà la 
obertura d’un expedient informatiu que podria donar lloc a la pèrdua de la plaça. La plaça que resultés 
vacant es podrà oferirà a un altre infant que hagi quedat en llista d’ espera. 
 
6. La matrícula s’ha d’abonar una sola vegada amb la inscripció a l’Escoleta d’Educació Infantil, i s’ha 
de liquidar una vegada que sigui definitiva l’admissió de l’infant. 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.  
 
7. En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a la família per tal que 
aboni l’import dins un termini. Es notificarà mitjançant una carta i establint un termini per a 
regularitzar la situació. En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, s’emprendran les mesures 
legals corresponents. En qualsevol cas, la manca de pagament de les quotes establertes durant 2 mesos 
o 3 mesos alterns suposarà la pèrdua de la plaça. 
 
ARTICLE 5. Bonificacions per a residents a Marratxí 
 
Atesa la quantia dels preus públics establerts en l’apartat anterior i tenint en compte les finalitats 
educatives i socials que es pretenen complir amb els serveis que presta l’Escoleta d’Educació infantil, 
de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ajuntament estableix les bonificacions següents : 
 
A) Bonificacions del 10% en el servei educatiu bàsic: 
- Famílies que tenguin dos o més fills matriculats al centre, fins que es mantengui aquesta situació. Es 
comprovarà d’ofici. 
- Famílies numeroses segons legislació vigent. S’adjuntarà el Carnet de Família nombrosa en vigor. 
- Famílies que tenguin un fill/a amb necessitats educatives especials.  
- Famílies que tenguin un fill amb minusvalidesa igual o superior al 33%. 
 
Aquest descomptes són acumulables en cas de concórrer les esmentades condicions amb un 
percentatge màxim d’un 20% de bonificació sobre la quantia de preu públic. Aquestes condicions 
s’hauran d’acreditar i justificar documentalment amb una sol· licitud presentada al registre de 
l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 7. Infraccions i sancions 
 
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 d’Escoleta d’Educació Infantil aprovat pel ple de l’Ajuntament. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària s’han de regir per allò que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega.  
 
ARTICLE 8. Actualització del preu públic  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 47 del RDLeg 2/2004, s’estableix la delegació d la 
modificació dels preus de la present ordenança en la Junta de Govern Local, la qual donarà compte de 
les seves actuacions en aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple. La quantia es fixarà 
amb total subjecció a la valoració econòmica establerta a l’informe del tècnic de l’àrea, que haurà 
d’incloure una relació de tots els productes objecte de venda, així com una quantificació del preu que 
es proposi fixar.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present Ordenança, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple en 
sessió de dia 29 de març de 2011, entrarà en vigor un cop publicat integrament el seu texte al BOIB i 



 

transcorregut el termini previst a article 65.2 de la Llei 7/85, romanent en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
Ordenança publicada al BOIB núm. 92, de 19 de juny de 2010 
Modificació: BOIB núm. 90, de 18 de juny de 2011 
 
Quanties (JGL): 
- BOIB núm. 78, de 4 de juny de 2013 
- BOIB núm. 156, de 13 de novembre de 2014 

 


