ORDENANCES FISCALS 2010

ORDENANÇA FISCAL NÚM. B4 - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA
LLAR D’INFANTS EL CORAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix el preu públic
pel servei de llar d’infants, que es regirà per aquesta ordenança, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 127 de l’esmentat RD legislatiu.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic l’aprofitament dels serveis de la Llar d’Infants El
Coral, mitjançant la matriculació a la mateixa.
Article 3r. Obligats al pagament
Estaran obligats a efectuar el pagament les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals dels menors matriculats a la llar d’infants.
La matriculació comporta l’acceptació del període escolar previst en aquesta ordenança.
El període escolar s'estableix des de l'1 de setembre al 31 de juliol de l'any següent.
Article 4t. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones beneficiàries que sol·licitin els serveis de la
Llar d’Infants.
Article 5è. Quantia
1. La quantia del preu pública regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes a l’apartat segon d’aquest article per a cadascun dels diferents serveis
o activitats, i no podrà ser objecte de prorrateig excepte en el cas del servei de menjador
que es liquidarà a raó de la seva utilització efectiva.
2. Les tarifes d’aquest preu públic són les següents:
1. Servei d’educació infantil de primer cicle
1.1. Horari general (matí de 9,00 a 12,00 i tarda de 15,00 a
17,00). Import mensual ....................................................
1.2. Horari de matí (9,00 a 12,00). Import mensual ....................
1.3. Horari de tarda (15,00 a 17,00). Import mensual ..................
2. Servei d’acollida
2.1. Acollida pel matí (8,00 a 9,00). Import mensual ...................
2.2. Acollida per la tarda (17,00 a 18,00). Import mensual ...........
2.3. Acollida esporàdica. Import diari, matí o tarda ......................
3. Servei de menjador
3.1. Per cada dinar servit .........................................................
3.2. Per cada berenar servit .....................................................
3.3. Pel cada servei conjunt d’un dinar i un berenar servits ...........

195,00
120,00
80,00
15,00
15,00
3,00
6,50
1,50
7,00

3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor
afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.
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Article 6è. Règim de declaració i ingrés
1. Les persones obligades al pagament han de satisfer puntualment la tarifa que els
correspongui d’acord amb els serveis sol·licitats.
2. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació en un compte obert a
qualsevol entitat financera.
3. L’incompliment de l’obligació de pagament de dos rebuts consecutius determinarà la
suspensió de la matrícula i la baixa definitiva en el centre.
4. Les tarifes 1 (servei d’educació infantil de primer cicle) i 2 (servei d’acollida) es liquidaran
mensualment entre els mesos de setembre a juny inclusivament; la tarifa corresponent al
mes de juliol es fraccionarà en 1/10 part en les mensualitats del curs escolar.
5. L’aplicació de la tarifa 3.3 (servei conjunt de dinar i berenar) als nens i nenes que es
quedin fixes es produirà a raó d’un màxim de 18 dies efectius.
Article 7è. Baixes
Baixes abans de començar el curs
En el cas d'un infant matriculat que no arribi a assistir a l'escola bressol, l'Ajuntament li
podrà retornar la quota pagada, corresponen al mes de juliol, sempre i quan la plaça que
deixa vacant sigui ocupada per un altre infant.
Baixes durant el curs
Les baixes definitives s'hauran de comunicar 15 dies abans que s'acabi el mes, a l'efecte de
poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat corrent i la
posterior si no es compleix la condició de notificar.
Durant els períodes de baixa temporal justificada s'abonarà igualment la quota per concepte
d'escolaritat.
La baixa no justificada durant més de 15 dies naturals provoca la baixa definitiva de l'infant
i la cobertura immediata de la plaça.
Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a devolució de
la quota.
Servei de menjador a l'escola bressol
En cas d'absència justificada de l'infant de més de tres dies consecutius, a partir del quart
dia es descomptarà la part corresponent al cost del menjar que correspongui als menús
contractats per a l'infant, que es bonificarà en el rebut del mes següent, a excepció dels
mesos de juny i juliol.
Article 8è. Bonificacions
Podran sol·licitar bonificació, les famílies que tinguin dos o més fills o filles escolaritzades en
el centre.
La bonificació establerta pel segon fill matriculat a la llar d’infants serà d’un 10% i pel tercer
fill d’un 15%.
Els fills dels treballadors de la Llar d’Infants El Coral tenen dret a una plaça gratuïta en el
centre (capítol XVI article 60 del conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i
educació infantil)
Disposició final
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 30 d’octubre de 2007 i modificada per la Junta de Govern Local el dia 28
d’abril de 2008, començarà a regir el dia 1 de gener del 2008 i en la part modificada el dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà en vigor
mentre no s’acordi modificar-la o derogar-la.
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