Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

Article 1. CONCEPTE
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació a l’article 41 b) de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi
estableix la taxa per a la prestació del servei de Llar Municipal d’Infants.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es
beneficiïn dels serveis a què es fa referència en l’article anterior.
Article 3. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment de sol·licitar pels interessats la prestació del servei de Llar d’infants.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en l’oficina de recaptació o lloc establert per
l’Ajuntament, mitjançant els rebuts corresponents.
El retard o demora del pagament de dues o més mensualitats implica la pèrdua del dret
d’assistència, prèvia notificació escrita als pares o tutors de l’alumne.
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Matrícula
Tot el dia (inclou horari complert) residents municipi
Mitja jornada residents municipi
Tot el dia (inclou horari compert) no residents
Mitja jornada no residents
Preu hora eventual
Material escolar (2 quotes: setembre/gener)

EURO
90,00
170,00/mes
100,00/mes
200,00/mes
130,00/mes
6,00/hora
20,00/semestre

Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Una vegada obtinguda la plaça al centre, i per als residents a Riudarenes s'aplicarà
una taxa bonificada per aquelles unitats familiars que d'acord amb la declaració de
l'IRPF o documentació anàloga puguin acreditar uns ingressos anuals d'acord amb la
següent taula:
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Categoria.

% de bonificació

A
A
A

Núm. d’alumnes
inscrits
1
2
Més de 2

B
B
B

1
2
Més de 2

10 %
20 %
20 %

C
C

2
Més de 2

10 %
20 %

20 %
30 %
40 %

TAULA DE CATEGORIES DE RENDA MÀXIMA
CATEGORIA
A
B
C

TRAMS DE RENDA MÀXIMA
Entre 10.500 i 12.780
Entre 12.781 i 19.171
Entre 19.172 i 22.367

Per a unitats familiars que acreditin una renda anual inferior a 10.500 €, s’aplicarà una
bonificació del 50% de la quota mensual per cada alumne inscrit.
Es contempla la gratuïtat de la matrícula quan existeixi informe de l’EBASP
corresponent que justifiqui la conveniència de l’assistència del menor a la llar d’infants i
concorrin situacions d’especial precarietat social i econòmica de la família.
Les bonificacions només seran d'aplicació a la quota del dia sencer.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 12 de desembre de 1998, regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
- Acord de Ple del dia 4 d’octubre de 2007 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 237 del dia 7 de desembre de 2007), modificació que ha entrat en
vigor l’endemà de la publicació.
- Acord de Ple del dia 10 d’octubre de 2008 (data de publicació de l’elevament a
defintiu BOP 235 del dia 5 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2009.
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-

-

-

-

Acord de Ple del dia 16 de desembre de 2009 (data de publicació de l’elevament a
defintiu BOP 245 del dia 23 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2010.
Acord de Ple del dia 14 d’octubre de 2010 (data de publicació de l’elevament a
defintiu BOP 237 del dia 14 de desembre de 2010), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2011.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
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