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Ajuntament de Consell 
Illes Balears 

 

  

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI ESPECIAL D’ACTIVITATS DE REFORÇ ESCOLAR MUNICIPAL 
 
 
Art. 1. Fonament i Naturalesa  
D’acord amb allò que disposa l’article 41 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 el preu 
públic per serveis especials d’activitats de reforç escolar d’ensenyament obligatori organitzades 
pel mateix, que es regula per la present ordenança.  
 
Article 2. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei d’activitat de reforç escolar i 
adquisició de nous aprenentatges i activitats lúdico-educatives d’aquells nens que es trobin en 
cursos d’ensenyament obligatori; que tenen dificultats a nivell social i d’altres que es vulguin 
acollir a la prestació del servei especificat en aquesta ordenança. 
 
Art. 3. Subjectes passius  
Estaran obligats al pagament del preu públic aquells alumnes que es beneficiïn del servei 
mitjançant l’assistència a les activitats de reforç escolar organitzades per l’Ajuntament.  
 
Art. 4. Exempcions i bonificacions 
1.- Es preveu una bonificació del 50 per cent del pagament del servei en favor dels alumnes 
empadronats al municipi, quan es donin les següents circumstàncies:  
 
a) Educatives: Quan l’alumne presenti dificultats en el seu normal desenvolupament escolar a 
nivell curricular. Es justificarà mitjançant un informe elaborat pel director de l’escola 
corresponent.  
 
b) Socials: Atenent a la condició de família nombrosa de l’alumne. Es justificarà amb la 
presentació de la documentació acreditativa. 
 
2.- Es preveu l’exempció del pagament del servei en favor dels alumnes empadronats al 
municipi; quan es donin les següents circumstàncies: 
 
a) Socials: Quan l’alumne presenti dificultats d’adaptació en el seu entorn escolar o familiar, a 
nivell social. Serà obligat mantindre una entrevista amb els serveis socials de l’Ajuntament, que 
elaboraran un informe sobre la situació social de l’alumne.  
 
Caldrà presentar els informes de que es disposi en el moment de fer la matriculació per obtenir 
l’exempció del pagament del servei.  
 



Les bonificacions i exempcions assenyalades es condicionen a l’assistència a un mínim d’un 80 
per cent mensual de les hores impartides. Les esmentades exempcions i bonificacions podran ser 
retirades si els pares dels alumnes no assisteixen a un mínim d’un cinquanta per cent de les 
reunions de l’escola de pares que es celebrin. 
    
3.- El nombre de places reservades per alumnes exempts en cap cas superarà el 25% de places 
totals ofertades pel servei.  
 
Art. 5. Import del Preu Públic  
El preu establert és de 25 € mensuals per alumne.  
 
Art. 6. Naixement de l’obligació de pagament  
L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què es realitza la inscripció o 
matriculació al curs, la qual es farà efectiva omplint el model d’inscripció i presentant-lo al 
registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
Els alumnes que provinguin de qualsevol escola que sigui de fora del municipi no podran optar 
a l’exempció del servei.  
 
Art. 7. Gestió  
1. La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària, que es presentarà adjunta amb 
la documentació requerida.  
2. El professorat no admetrà l’assistència a classe d’aquelles persones que no hagin estat 
degudament inscrites ni aquelles que siguin deutores de dues mensualitats.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
La present Ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 


