Ajuntament de Porreres
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA D’ESTIU
Article 1.- Fonament i naturalesa.
De conformitat 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 de Porreres estableix el
preu públic per la prestació del servei de l’Escola d’Estiu especificat en les tarifes de l’article
4, que s’han de regir per aquesta ordenança.
Article 2.- Fet imposable
Els preus públics s’han d’acreditar des del començament de la prestació del servei.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar el preu públic els qui es beneficiïn dels serveis prestats o, si és el cas,
els pares o tutors legals si el beneficiari es menor.
Article 4.- Quantia
1. S’estableixen les diferents tarifes per a cada un dels serveis que s’ofereixen:
Servei

Horari

Dia

Quinzena

Mes

Escola d’Estiu

9:00-14:00

-

90 €

170 €

Acollida Matinera

7:30-9:00

2€

18 €

35 €

14:00-15:00

7€

65 €

130 €

Menjador

2. 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 modificació de la quantia dels
preus públics per usuari en base a les tarifes anteriors.
Article 5.- Normes de gestió i cobrament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què es sol·licita la
prestació del servei.
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2. La formalització de la matrícula i el pagament del preu públic s’ha de fer segons les
normes que determini l’Ajuntament.
3. L’Ajuntament, mitjançant el plec de clàusules administratives particulars, pot
estipular que el prestador del servei cobri i obtingui la recaptació que faci de totes o alguna de
les tarifes dels serveis establerts en l’article 4 d’aquesta ordenança.
4. Una vegada fet efectiu el preu públic, no es pot tornar l’import corresponent excepte
en els casos següents:
a. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament el servei no es presti. En
aquest cas, cal tornar el 100% de l’import abonat.
b. Quan amb anterioritat o durant els primers 5 dies de prestació del servei l’obligat al
pagament presenti i sol·liciti a l’Ajuntament la baixa del servei. En aquest cas, cal
tornar el 75% de l’import abonat.
c. En els casos en què el beneficiari del servei hagi de donar-se’n de baixa per malaltia
greu, amb justificació prèvia d’aquesta. En aquesta cas, cal tornar l’import de la part
proporcional que li correspongui.
La devolució s’ha de tramitar amb una sol·licitud prèvia de la persona interessada adreçada a
l’Ajuntament de Porreres a la qual ha d’adjuntar, si escau, la documentació justificativa que
correspongui.
Article 6.- 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui
expressament.
Publicat en el BOIB núm. 99 de 24 de juliol de 2021

