QUOTES
Preu públic. Trams i quotes.
La tarifa mensual establerta com a preu públic, aprovada en l'Ordenança reguladora del preu
públic per a la prestació de serveis a les escoles municipals d'educació infantil, amb data del 18 de
desembre de 2014 (BOIB 173), és de 448,52 €.
En funció de les condicions socioeconòmiques de les famílies empadronades en el municipi de
Calvià (infant i com a mínim un dels pares/tutors), s'estableixen els següents trams i quotes per a
l'any 2019:
TRAM

RENDA FAMILIAR DE
L'ÚLTIM IRPF ACTUALITZAT

QUOTA
MENSUAL

SERVEI

A

De 0,00€ a 2.610,22€

130,12 €

Assistència, estada i
alimentació.

B

De 2.610,23€ a 3.915,34€

159,24 €

Assistència, estada i
alimentació.

C

De 3.915,35€ a 5.220,44€

174,04 €

Assistència, estada i
alimentació.

D

De 5.220,45€ a 8.483,23€

196,25 €

Assistència, estada i
alimentació.

E

De 8.483,24€ a 11.746,02€

251,88 €

Assistència, estada i
alimentació.

F

De 11.746,03€ a 19.576,69€

279,38 €

Assistència, estada i
alimentació.

G

De
19.576,70€
endavant

314,07 €

Assistència, estada i
alimentació.

d'ara

A més, s'estableix com a tarifa única en concepte de material didàctic un import de 20 €. Aquest
import s'ha d'abonar una vegada a l'inici del curs. El pagament s'ha de fer durant el mes d'octubre
o en el mes en el qual s'incorpori l'alumne.
Les incorporacions que es facin durant el segon semestre tenen una reducció del 50 %, és a dir,
els alumnes que s'incorporin entre l'1 de març i el 31 d'agost han d'abonar 10 € en concepte de
material.
Matrícula: 30,00€ (pagament únic).
La matrícula s'ha d'abonar una sola vegada amb la inscripció a les escoles infantils municipals,
sempre abans de l'inici del curs escolar excepte si l'alta es realitza amb el curs ja iniciat. Aquesta
matrícula es descomptarà sobre la quota del primer mes, excepte en el cas que l'infant no
s'incorpori, llevat que en aquest cas existeixin causes que justifiquin la devolució i aquestes siguin
informades, per escrit, a l'IMEB.

Càlcul de la quota
La quota del servei s'aplica en funció de la renda per càpita de la unitat familiar, que fixa set trams
subvencionats (A, B, C, D, I, F i G).
Per renda familiar disponible s'entén la suma dels ingressos obtinguts per tots els membres
computables de la unitat familiar, qualsevol que en sigui la procedència.
Sobre la base dels resultats obtinguts del càlcul d'ingrés, el total es divideix pel nombre de
membres de la unitat familiar. La unitat familiar està integrada per un conjunt de persones unides
per un vincle de parentiu.
Sobre la renda familiar disponible s'han d'augmentar en un els membres de la unitat familiar en els
següents casos:
- Discapacitat d'un membre de la unitat familiar.
- Invalidesa d'algun dels membres principals que l'impossibiliti per al treball de forma permanent.
- Desocupació, sense percepció de prestació o subsidi, de la persona principal de la unitat familiar.
Determinada la renda familiar disponible i aplicades les deduccions corresponents, s'ha de dividir la
quantitat resultant entre el nombre de membres de la unitat familiar, entenent com a tal: pare i/o
mare (els seus ingressos es consideren al 100%); germans/nes menors o majors d'edat que
convisquin en el domicili familiar (els seus ingressos es consideren al 50%); germans/nes majors
d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, que
convisquin en el domicili familiar (els seus ingressos es consideren al 50%). Els ascendents que
justifiquin la seva residència poden ser computables i els seus ingressos es consideraran al 50%. El
resultat determina la tarifa a aplicar segons el tram que correspongui.
S'ha de comunicar per escrit a cada família la quota resultant abans de l'inici del servei.
Revisió de quotes
Les quotes s'han de calcular en el mes de maig, en sol·licitar-se la plaça a una escola municipal
d'educació infantil, i la quantitat que en resulti s'ha d'aplicar fins al mes de desembre.
En el mes de novembre s'ha de sol·licitar a la família la documentació oportuna per actualitzar la
quota, que s'ha d'aplicar a partir del mes de gener.
La quota d'alumnes que s'incorporin fora del termini ordinari s'ha de calcular en el moment de la
incorporació sobre la base de la documentació referida a l'últim any de declaració de rendes.
De forma extraordinària, les quotes s'han de revisar, a sol·licitud escrita i documentada de
l'interessat, en el cas que es produeixi un augment del nombre de membres de la unitat familiar o
un canvi substancial de les circumstàncies socioeconòmiques familiars. En cas de modificació de
quota, s'ha d'aplicar en el mes següent.
Documentació a aportar per al càlcul de la quota
Per a la determinació de quotes, els sol·licitants residents han d'aportar la següent documentació:
- Declaració de la renda de l'últim exercici de referència de cadascun dels membres computables
de la família. En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es
consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a la qual es troba unit per
anàloga relació, així com els fills, si n'hi hagués, i que convisquin en el mateix domicili.
- En cas d'empadronats a Calvià, certificat original de convivència actualitzat.

- Llibre de família o document similar.
En el cas de no obligatorietat de presentació de declaració de renda, ha de presentar-se, de tots
els membres computables de la unitat familiar, un certificat d'hisenda d'ingressos percebuts en
l'exercici o l'esborrany de declaració d'IRPF del mateix any. En el cas de certificacions en què no
consta informació relativa a rendes/rendiments imputables per IRPF, s'ha de presentar declaració
jurada d'ingressos de l'any de referència.
En qualsevol cas, l'IMEB pot sol·licitar informació complementària a la referida en aquest apartat, a
l'efecte de determinar la quota a aplicar.
En el cas que no es presenti la documentació sol·licitada en el termini establert, s'ha d'aplicar la
tarifa íntegra sense subvenció que es determina en l'ordenança de preu públic (448,52 €).
Si es presenta la documentació finalitzat el termini ordinari per fer-ho, no es tendrà dret a
reclamar la devolució de les quotes reportades, i la rectificació de la quota, si escau, tendrà efectes
el mes següent de la presentació de la citada documentació.
El pagament s'ha de fer mitjançant domiciliació bancària. Podrà sol·licitar-se el pagament
mitjançant ingrés realitzat en el compte bancari de l'IMEB (IBAN) ES76 2038 3289 93 6000014262
o mitjançant l'avís de pagament que la coordinadora de l'escoleta facilitarà als sol·licitants.
El pagament és mensual i la tarifa s'ha de satisfer dins els deu primers dies de cada mes. Les altes
que es produeixin dins els primers cinc dies de cada mes es cobren íntegrament i han de ser
satisfetes dins els deu dies següents a l'alta. Les que es produeixin després de dia 5 de cada mes
s'han de calcular proporcionalment.
Les baixes s'han de notificar per escrit a la coordinadora de l'escola municipal d'educació infantil on
estigui inscrit l'alumne, almenys amb quinze dies d'antelació a la data en què aquest causi baixa.
Impagament de la quota
Els deutes per quotes no satisfetes que l'Administració no hagi rebut en els terminis establerts
s'han de recaptar d'acord als procediments generals del Reglament de recaptació i disposicions
concordants.
En el moment que es produeixi un impagament, aquest ha de ser comunicat verbalment a la
família, sempre que sigui possible, i en el termini de deu dies se l'hi ha de comunicar formalment a
través de notificació, en la qual han de consignar-se les mesures que s'apliquen davant aquesta
situació.
Un impagament de dos mesos de la quota suposa la tramitació de la baixa definitiva i la pèrdua de
la plaça de l'alumne.

