ANNEX 8 A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
TARIFES PEL SERVEI DE LLARS MUNICIPALS D’INFANTS

Article 1.Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que
disposen els articles 41 a 47 i fent ús de la facultat que confereix l’article 127 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament Ple acorda l’establiment dels preus públics continguts en la present Ordenança
Fiscal.

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del Títol
Primer del RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre hisendes locals i,
supletòriament per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i en allò que preveuen els textos anteriors, són
d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.

Resta sotmès a la present Ordenança l’exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat
prestar el servei de llars d’infants de titularitat municipal.

L’objecte d’aquest servei públic consisteix en l’atenció educativa i assistencial dels infants de 0
a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial vigent, relativa a aquest servei que dicti la
Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament i en especial:

Estatal: Real Decreto 828/2003, de 27 de juny

Autonòmica de Catalunya:
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- Llei 5/2004, de 9 de juliol
- Decret 198/1996, de 12 de juny
- Decret 65/1982, de 9 de març
- Ordre d’11 de maig de 1983
- Ordre d’1 de juny de 1983 (en allò no derogat)
- Ordre d’1 d’agost de 1984
- Decret 317/2004, de 22 de juny
- Decret 252/2004, d’1 d’abril
- Decret 333/2002, de 19 de novembre

Aquest servei, en l’actualitat el presta l’Ajuntament en règim de concessió administrativa, això
ha de comportar que el prestador del servei en règim de concessió resti obligat al compliment
de les normes d’admissió, de funcionament i tarifes econòmiques contemplades al plec de
condicions i aquesta ordenança.

Així mateix l’Ajuntament està obligat a complir amb la normativa vigent en matèria de llars
d’infants.
Article 2.Bonificacions.

1.- Beneficiaris
Tindran una bonificació sobre les quotes mensuals, les famílies nombroses i les
monoparentals, i també totes les famílies en funció dels seus ingressos segons escalat, que
s’inclou a l’article 3. Tarifes.

2. Requisits i forma d’acreditació
Les bonificacions previstes en aquesta ordenança se sol.licitaran per escrit per part del
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pare, mare o tutor legal de l’infant, que haurà d’acreditar un termini mínim d’un any
d’empadronament al municipi anterior al moment de presentar la sol.licitud. Es poden
sol.licitar al llarg de tot el curs escolar.
La sol.licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
Justificants econòmics: Declaració de IRPF de tota la unitat familiar, nòmines, certificat de
l’atur, altres.
Tipus de família: carnet vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit pel
Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

2. Criteris econòmics per determinar el tipus de bonificació
Per a ser beneficiari de la bonificació, s’haurà de complir en primer terme, el requisit de no
superar el límit màxim econòmic fixat en cada apartat, i addicionalment s’aplicarà la
bonificació pel tipus de família. En cap cas, s’aplicarà únicament el criteri de tipus de família.
Per a determinar la base de càlcul de les bonificacions, se sumaran els ingressos que per
qualsevol concepte hagin percebut tots els membres de la unitat familiar.
L’import màxim de les bonificacions per tots els conceptes no superarà el límit del 50%.

Article 3.Tarifes

2013-2014

Tarifes a aplicar segons nivell de renda
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SERVEI
SEGONS
HORARI

més de
29.820,57 €/any

de

de

22.365,43

14.910,29

a 29.820,56

a 22.365,42

€/any

€/any

de

De

7.455,15

6.000 fins

FAMILIES
NOMBROSES

a 14.910,28

a 7.455,14

(categoria
general/especial)

€/any

O MONOPARENTALS

TARIFA
INTEGRA

APORTACIO AJUNTAMENT

Fins a
170 €/mes

10%

20%

30%

40%

50%

Menjador
(13,00 a 15 h)

140 €/mes

5%

10%

20%

30%

altres

1 dia menjador

Fartets

ocasional

9 €/dia

Escolarització
9h/13,00 i
15h/17h

bonificacions
0

0

0

0

Les Vimeteres
8 €/dia
Usuari acollida

Fartets

8h/9h

1h: 35€/mes

i/o17h/18h

1/2h: 25 €/mes

5%

10%

20%

30%

possibles:
segons nivell

0

0

0

0

Renda

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Les Vimeteres
1h: 35€/mes
2h: 65€mes

acollida

Fartets

per 1 hora

4 €/dia

ocasional
Les Vimeteres
3 €/dia

acollida
per 2 hores
ocasional
esmorzar

Les Vimeteres
6€/dia

25 €/mes
25 €/mes

esmorzar o
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berenar ocas.

1,50 €/dia

0

0

0

0

Article 4.Forma de pagament

1. Les quotes es pagaran a través de banc o caixa, dins els 5 primers dies de cada
mes. Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als
mesos de setembre a juliol. Durant el mes d’agost s’estableix un taller amb les
mateixes tarifes i horaris. En cas d’impagament s’iniciarà el procediment executiu
aplicant els recàrrecs corresponents.

2. Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies abans
que s’acabi el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa, l’Ajuntament
no retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els períodes de baixa temporal
justificada la família abonarà igualment la quota.

3. L’Ajuntament procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la
família deixi de satisfer les quotes corresponents a dues mensualitats. Tanmateix, la
baixa no justificada durant més de 15 dies naturals també provocarà la baixa definitiva
de l’infant i la cobertura immediata de la plaça.
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Article 5.Revisió de les tarifes.

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes d’acord
amb l’estipulat en el plec de condicions que ha servit de base en el concurs pel qual s’ha
adjudicat el servei, havent-se de realitzar els tràmits adients.

Article 6.Fixació de les tarifes.

S’autoritza a la Junta de Govern Local la fixació, modificació, etc. de les tarifes relacionades
amb aquesta ordenança fiscal.
Les tarifes d’aquesta ordenança regiran del setembre de l’any en curs a l’agost de l’any
següent.
DISPOSICIÓ FINAL-

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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