ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL “EL
CARAGOL”.
ARTICLE 1r. Objecte.
Constitueix l’objecte d’este preu públic la prestació del servei d’escola infantil
municipal, tal i com autoritza l’article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març

ARTICLE 2n. Obligat al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest preu públic els
beneficiaris o els seus representants legal, del servei prestat o realitzat per aquest
Ajuntament.

ARTICLE 3r. Quantía. El import del preu públic o tarifa, és, IVA inclòs, el següent:

CONCEPTE
Matricula
Material escolar, pagador per tres vegades en els mesos
de novembre, gener i abril
Quota per ensenyança i menjador
Quota per ensenyança sense menjador
Tiquet diari individual per utilització de menjador
Quota per altres conceptes: Abonament 10 tiquets menjador
Abonament 5 tiquets menjador

EUROS
61,13€
82,53€
211,93€
141,63€
4,33€
40,75€
21,14€

PRESTATS FORA HORARI GENERAL DE FUNCIONAMENT
CONCEPTE
Quota per assistència al centre fora de l’ horari general, es a dir,
entre les 7.00 y las 9.00 hores i entre les 17.00 i les 19.00 hores
(quota per hora extra de assistència).

EUROS

- ½ hora extra diària durant tot el mes
- 1 hora extra diària durant tot el mes
- 2 hores extra diària durant tot el mes
- 3 hores extra diària durant tot el mes
- 4 hores extra diària durant tot el mes
- 1 hora extra

13,25€
25,48€
40,75€
50,94€
61,13€
3,05€

ARTICLE 4t.- Bonificacions i exaccions
Per existir raons socials previstes en l'article 44.2 del R.D.L.2/2004de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la
següent bonificació.
I.- Les famílies nombroses tindran una bonificació del 25 % sobre la quota mensual per
assistència i per utilització del servei de menjador.
II.- Si estan matriculats en el centre germans, tindran una bonificació del 25%
cadascun; aquesta bonificació no es podrà acumular a la prevista en l'apartat anterio
I.- Les famílies nombroses tindran una bonificació del 25 % sobre la quota mensual per
assistència i per utilització del servei de menjador.
II.- Si estan matriculats en el centre germans, tindran una bonificació del 25%
cadascun; aquesta bonificació no es podrà acumular a la prevista en l'apartat anterior.
ARTICLE 5é.- Procediment per a la concessió de les bonificacions.
1.- En el moment de matriculació dels alumnes, aquells pares que entenguen que
poden acollir-se a la bonificació prevista en l'apartat anterior, hauran de presentar
l'oportuna sol·licitud de bonificació, i aportar
còpia compulsada del document que acredite que és família nombrosa.
2.- Si al llarg de l'any escolar, varia la situació de la unitat familiar, haurà de presentar
la sol·licitud corresponent.
3.- Sobre la base de la documentació aportada pels interessats, es resoldrà per
l'Ajuntament les corresponents sol·licituds de bonificació mitjançant decret, que es
notificarà a aquells.
4.- La Bonificació s'aplicarà a partir del mes següent a la data de resolució de
l'Ajuntament.
ARTICLE 6é .- Obligació de pagament
1.- L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança naix des
del moment que s'inicia la prestació del servei. El pagament de les quotes s'efectuarà
mensualment.
2.- En el cas que l'Ajuntament no preste el servei per causes no imputables a l'obligat
al pagament, com poden ser la realització d'obres o reparacions, l'exercici del dret de
vaga dels treballadors o altres anàlogues, procedirà la devolució de l'import
corresponent, de forma proporcional; en tot cas, no procedirà la devolució en els
supòsits de força major i els relacionats amb la seguretat i protecció civil.
ARTICLE 7é .- GESTIÓ
Els deutes derivats de l'aplicació d'aquestes normes podran exigir-se pel procediment
de constrenyiment.
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