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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

4563

Aprovació definitiva d'establiment, aprovació i modificació d'Ordenances reguladores de Preus
Públics

Al no haver-se presentat cap reclamació durant el termini d'exposició pública contra els acords provisionals d'establiment de Preus Públics i
aprovació o modificació de les seves Ordenances reguladores que posteriorment es relacionaran, adoptats per la Junta de Govern Local, en
sessió extraordinària de data 23 de gener de 2018, van quedar elevats a definitius els esmentats acords en idèntics termes als de l'aprovació
inicial i de conformitat als texts annexos de les esmentades ordenances; tot això d'acord amb el que disposa l'article 49 “in fine” de la Llei
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. Les esmentades ordenances entraran en vigor a partir de la data prevista a la seva respectiva
disposició final.
De conformitat al disposat a l'article 19.1 del R.D.L. 2/2004 (Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals), contra els presents
acords i ordenances annexos, els interessats podran interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu en la forma i termini que
estableixin les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció.
Els citats acords i el text íntegre de les Ordenances, que es publiquen als efectes prevists a l´article 70.2 de la l'esmentada Llei, són els
següents:
-“Preu Públic per a la prestació de serveis a les escoles municipals d'educació infantil”
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Acord definitiu:
1-De conformitat amb el previst a l'article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s'acorda aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del Preu Públic per a la prestació de serveis a les
escoles municipals d'educació infantil, respecte de l´article 2, article 4.a, article 5.4 i articles 6,7 i 8, en els termes continguts en la referida
Ordenança.
2- Conforme al que es disposa a l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el present acord inicial
serà objecte d'exposició pública durant el termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la seva publicació, amb la finalitat que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; entenent-se definitivament adoptat l'acord
provisional en el cas que durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.
3-L'expressada Ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOIB, i
transcorregut el termini de quinze dies de la data de publicació, segons disposa l'article 70.2 de l'abans citada Llei.
Text de l'Ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DE PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS
D'EDUCACIÓ INFANTIL
CONCEPTE
Article 1
Conforme al que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, tots dos del Text Refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei a les escoles municipals
d'educació infantil, que es regularà per aquesta ordenança.
OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT
Article 2
L'obligació del pagament del preu públic neix en el moment en què s'inicia la prestació dels serveis assenyalats en l'article anterior.
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PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT
Article 3
Són obligats al pagament els pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumne inscrit.
QUANTIA
Article 4
A) El preu públic regulat en aquesta ordenança es fixa tenint en compte el nivell de renda familiar.
Les tarifes d'aquest preu públic són les següents:
TRAM

RENDA PER CÀPITA DE LA UNITAT FAMILIAR

QUOTA MENSUAL

SERVEI

A

De 0,00€ a 2.610,22€

130,12 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

B

De 2.610,23€ a 3.915,34€

159,24 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

C

De 3.915,35€ a 5.220,44€

174,04 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

D

De 5.220,45€ a 8.483,23€

196,25 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

E

De 8.483,24€ a 11.746,02€

251,88 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

F

De 11.746,03€ a 19.576,69€

279,38 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a

G

De 19.576,70€ d'ara endavant

314,07 €

Assistència, estada i alimentació d'un nin/a
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Aquestes tarifes s'aplicaran únicament als usuaris empadronats en el municipi de Calvià (nin/a i com a mínim un dels pares, mares, tutors o
tutores), i en el cas de fills o filles de treballadors/as de l'IMEB, no empadronats a Calvià, sobre la base del Conveni col·lectiu d'aquest
Institut.
En el cas de no empadronats a Calvià, s'aplicarà un import de 448,52€ al mes per assistència, estada i alimentació d'un nin/a.
B) Tarifes úniques: Matrícula: 30,00€ (pagament únic) i material didàctic: 20,00€ (pagament anual).
GESTIÓ
Article 5
1. La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança s'ha de fer preferentment mitjançant domiciliació bancària o bé mitjançant
ingrés o transferència en el compte bancari de l'IMEB.
2. Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers deu dies de cada mes.
3. Les altes que es produeixin dins els primers cinc dies hauran de liquidar la tarifa mensual completa, i aquesta serà satisfeta dins els deu
dies següents. Les que es produeixin després de dia 5 de cada mes es liquidaran aplicant la proporció corresponent.
4. El material didàctic s'abona una vegada per curs escolar. L'alumnat que s'incorpori dins el segon semestre tindran una reducció del 50%.
La matrícula s'ha d'abonar una sola vegada amb la inscripció a les escoles Infantils Municipals, abans del curs escolar, o en el cas
d'incorporació tardana, a l'hora de fer la reserva de plaça definitiva. Aquesta matrícula es descomptarà sobre la quota del primer mes, excepte
en el cas que el nin/a no s'incorpori, llevat que en aquest cas existeixin causes que justifiquin la devolució i aquestes siguin informades, per
escrit, a l'IMEB.
5. Les baixes en la prestació del servei s'han de notificar mitjançant escrit a la coordinadora de l'escola municipal d'educació infantil on
l'alumne estigui inscrit, almenys amb quinze dies d'antelació.
6. Els deutes per quotes no satisfetes que l'Administració no hagi rebut en els terminis assenyalats es recaptaran d'acord amb els procediments
generals de recaptació i disposicions concordants.
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Article 6
L'IMEB podrà concedir beques als nins i nines amb precària situació econòmica dels seus pares, mares, tutors o tutores, de conformitat amb
la normativa interna establerta per l'organisme a aquest objecte.
Article 7
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables les quotes que no s'hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment. En
aquests casos es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.
Article 8
En tot allò no previst en aquesta ordenança s'ha d'estar al que disposa la normativa general de funcionament de les escoles municipals
d'educació infantil de l'IMEB, que es dictarà prèvia aprovació del seu Consell Rector.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal s'aprovà definitivament en data 05 d'abril de 2018. Amb la publicació prèvia en el BOIB, entrarà en vigor de
conformitat al que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985. Vigirà fins que no sigui derogada o modificada.
-“Preu Públic per a la prestació del servei de menjar a domicili.”
Acord definitiu:
1-De conformitat amb el previst a l'article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s'acordar aprovar inicialment l'establiment del Preu Públic per a la prestació del servei de menjar a domicili, i l'aprovació de
la seva Ordenança reguladora en els termes continguts en la referida Ordenança annexa.
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2- Conforme al que es disposa a l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el present acord inicial
serà objecte d'exposició pública durant el termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la seva publicació, amb la finalitat que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; entenent-se definitivament adoptat l'acord
provisional en el cas que durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.
3-L'expressada Ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOIB, i
transcorregut el termini de quinze dies de la data de publicació, segons disposa l'article 70.2 de l'abans citada Llei.
Text de l'Ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI.
Article 1. CONCEPTE
De conformitat amb el que preveu l'article 2.e) en relació amb l'article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per al
qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Calvià percebrà el preu públic per la contraprestació del
servei de menjar a domicili, que es regirà pel que disposa la present Ordenança.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la prestació del Servei de Menjar a Domicili per part del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià a
les persones que el sol·liciten per si mateixes o per terceres persones en el seu nom i representació.
Les sol·licituds seran valorades per al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià. Per poder accedir al servei hauran de complir
amb els requisits establerts en el Reglament del Servei de Menjar a domicili.
Article 3. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Es reporta el preu públic i sorgeix l'obligació de pagament en el moment en que s'inicia la prestació del servei.
Article 4. OBLIGATS AL PAGAMENT
Són subjectes passius contribuents les persones físiques a les quals es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats per la prestació del servei o, si no és així, els pares , mares, tutors, tutores i altres representants
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legals del beneficiari a qui es refereix la present Ordenança.
Seran substituts del contribuent els hereus i, en el seu cas, les herències jacents o les persones o institucions que tenguin l'obligació legal i/o
pactada d'atendre als usuaris del servei, d'acord amb el que disposen els articles 38.1 i 39 de la llei general tributària.
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària regulada en la present Ordenança per a la prestació social de servei de menjar a domicili és la següent.
- 6,36 € diaris menjar
- 3,18 € diaris sopar
A la present quota li serà d'aplicació l'IVA que legalment li correspongui.
Article 6. CÀLCUL DE LA CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR
La capacitat econòmica de la unitat familiar convivent es determinarà en relació amb la suma de la renda i cadascun dels membres d'aquesta,
d'acord amb els següents preceptes:
Es consideraran rendes o ingressos computables els béns i drets que disposi la persona i els membres de la unitat familiar, derivats tant del
treball com del capital.
S'entenen per rendes de treball baixes les retribucions derivades de l'exercici d'activitats per compte propi o aliena. S'equiparen a rendes de
treball les prestacions reconegudes per qualsevol dels règims de previsió social finançats amb càrrec a recursos públics o aliens. Així mateix,
tenen consideració d'ingrés substitutiu de les rendes de feina de qualsevol altra percepció supletòria d'aquestes a càrrec de fons públic o
privats.
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Com rendes de capitals es computen la totalitat dels ingressos que provinguin d'elements patrimonials, tant de béns com de drets, segons els
rendiments efectius d'aquests. En cas que hi hagi rendiments de béns immobles, aquests es valoraran de conformitat amb les normes
establertes en l'impost sobre la renda de les persones físiques (2% del valor cadastral) excepte per l'habitatge habitual.
Quant al capital mobiliari el càlcul dels comptes corrents, llibretes d'estalvis, deute públic, bons, imposicions a termini, cèdules, lletres del
tresor i títols similars així com les participacions en societats es realitzaran de la següent forma:
A computar en un 10% del saldo total superior a 3.000 € fins a 6.000 €
A computar en un 25% del saldo total superior a 6.000 € fins a 18.000 €
A computar en un 20% del saldo total superior a 18.000 €
Una vegada efectuat el còmput anual es procedirà a realitzar un descompte en el mateix amb un màxim de 3.600 € en concepte de pagament
de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual.
La documentació a presentar pel càlcul de la tarifa corresponent és la següent:
- Justificació d'ingressos (declaració anual de renda o certificació d'imputacions d'IRPF, pensions i nòmines, rebuts de l'IBI).
- Declaració responsable relativa a béns patrimonials mobles o immobles.
- Justificació de despeses de lloguer o préstec hipotecari d'habitatge habitual.
- Extractes bancaris dels darrers 6 mesos.
- Document acreditatiu de la prestació assignada en el Pla Individual d'Atenció (PIA) de la Direcció General de Dependència, del
Govern de les Illes Balears.
- Altres documents que es requereixin en funció de la particular situació del sol·licitant.
Article 7. PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI
El cost del servei de menjar a domicili serà suportat per l'usuari en funció de la renda mensual disponible de la unitat familiar i la resta per
l'Ajuntament.
Una vegada determinada la capacitat econòmica es calcularà la renda per càpita mensual de la unitat familiar definida com la suma de la
renda de cadascun dels membres d'aquesta, i es procedirà de la següent forma:
1. Quan la renda per càpita mensual de la unitat familiar sigui igual o inferior al salari mínim interprofessional es tindrà accés de forma
gratuïta al servei municipal. S'estableix un índex corrector de la renda per càpita d'aquelles unitats compostes per un sol membre, en les quals
el límit s'establiria en 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.
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2. Quan la renda per càpita mensual de la unitat familiar sigui la resultant de multiplicar el salari mínim interprofessional x 1,5 el beneficiari
hi haurà de sufragar el 50% del cost del servei concedit. Hi haurà de sufragar igualment el beneficiari el 50% del cost concedit quan la unitat
familiar estigui composta per un sol membre i la renda per càpita mensual sigui la resultant de multiplicar el salari mínim interprofessional x
2.
3. Quan la renda per càpita mensual de la unitat familiar sigui superior al que determinen els apartats anteriors el beneficiari haurà de sufragar
el cost total del servei.
Artículo 8. NORMES DE GESTIÓ
1.- El pagament de les quotes s'efectuarà per mensualitats vençudes. A tal efecte s´emetrà mensualment una llista cobradora que comprendrà
la totalitat de les persones que reben aquest servei, amb NIF, nom del beneficiari, nombre de menjars, preu unitari,i import total a pagar per
cada usuari.
L'usuari rebrà notificació del servei prestat amb l'import de la quota a ingressar.
2.- Si la persona usuària no es trobàs en el seu domicili el dia i hora fixada per la prestació del servei sense comunicació pevia a l'empresa
prestadora amb 24 hores d'antelació, se liquidarà el servei com realment prestat, llevat de casos de força major.
3. Una vegada transcorregut el període voluntari de l'ingrés es meritaran els recàrrecs assenyalats en l'article 28 de la llei general tributària,
sense perjudici de les actuacions administratives en matèria d'inspecció tributària.
4. L'incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així com l'ocultació de la quantia dels ingressos de la unitat familiar
donarà lloc a la baixa de la prestació del servei.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les referències a l'articulat de la present Ordenança, s'hauran d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per normativa
posterior a la seva aprovació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/54/1007141

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança va ser aprovada definitivament el dia 05 d'abril de 2018, i prèvia publicació del seu text íntegre en el BOIB, entrarà en
vigor de conformitat al que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 , romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

Calvià, 20 d'abril de 2018
La Presidenta de l'oficina municipal de tributs i tinent de batle d’economia, ocupació i innovació,
Mª del Carmen Iglesias Manjón
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