Ordenança fiscal número 27
Taxa per la prestació dels serveis al centre d'educació infantil municipal
"Els Ocellets"
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació de serveis al centre d'educació infantil de primer cicle
municipal "Els Ocellets" que s'especifiquen en les tarifes que es contenen en
l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el Centre
d’Educació Infantil Municipal “Els Ocellets”.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin la prestació de serveis al centre municipal d’educació
infantil de primer cicle “Els Ocellets”.
Article 4. Quota tributària

Concepte

Euros

Drets de matriculació
Quota mensual infants nascuts l’any 2021 (P0), horari complet
Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P1), horari complet
Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P2), horari complet
Quota mensual infants nascuts l’any 2021 (P0), de 9 a 13 hores
Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P1), de 9 a 13 hores
Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P2), de 9 a 13 hores
Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència diària fixa (3 dies
setmanals com a mínim)
Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència diàries fixes (3
dies setmanals com a mínim)
Hora esporàdica d’acollida o permanència

100,00
150,00
150,00
150,00
115,00
115,00
115,00
15,00
25,00
5,00

Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos inclosos
115,00
Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos inclosos
7,00
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a 17 mesos 70,00
inclosos
Servei de donar els àpats de migdia (dia esporàdic), fins a 17 mesos
inclosos
5,00
Notes:
•
•
•

•
•

Aquest preu inclou tot el curs escolar.
La matrícula s’abonarà en un pagament únic abans de l’inici del curs
escolar, durant el mes de juliol.
La quota del mes de juliol de 2021 serà proporcional al nombre de dies
lectius. En cas de no assistència durant aquest mes, no es cobrarà la
quota. Per gaudir d’aquesta exempció, caldrà notificar la no assistència
amb un mes d’antelació, bé a l’ajuntament, bé a la llar d’infants.
El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requerirà un mínim de 10
usuaris.
Si es preveu que un/a alumne/a que rep el servei continu de menjador no
es quedarà a dinar, caldrà avisar d’aquest fet abans de les 9:30 hores. En
aquest cas només s’abonarà la part de quota corresponent a l’àpat, no al
monitoratge.

Article 5. Bonificacions de les quotes
1. S’aplicarà un coeficient reductor sobre les tarifes per escolaritat i menjador del
0,75 (reducció del 25% de la quota corresponent) per ser família nombrosa o
monoparental amb ingressos inferiors 2,7 vegades al’IRSC anual (Índex de renda
de suficiència de Catalunya). Per a aquestes bonificacions s’estableixen uns
coeficients de renda ponderada segons el nombre de membres de la unitat
familiar i les situacions de famílies monoparentals i de membres amb discapacitat.
2. S’aplicarà un 10% de descompte sobre les quotes per al segon o darrer germà
inscrit simultàniament.
Article 6. Acreditament i període impositiu
En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta
la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà a l’inici
de cada mes natural.

Article 7. Règim de contractació i ingrés
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a
aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que
determini l’Ajuntament.
Article 8. Infraccions i sancions
El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l'ajuntament en sessió ordinària del
dia 4 de novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i restarà
vigent fins que s'acordi la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
La present ordenança ha estat modificada per l’ajuntament Ple en sessió del dia
28 d’abril de 2021.

