AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE LLAR
D'INFANTS.
Article 1. Fonament jurídic.
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei públic municipal, de caràcter educatiu, de Llar d'Infants.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús o benefici dels serveis prestats pel servei públic
municipal de Llar d'infants que són, en essència, l'escolarització, atenció, cura i vigilància d'infants,
així com la prestació de serveis complementaris, com l'opcional de menjador.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques
així com les entitats a que es refereix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pel servei públic de llar d'infants municipal de
L'Armentera, en particular, els pares, tutors o persones responsables dels infants que se'n
beneficiïn.
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa consistirà en les quantitats que es determinen a continuació:
1. Matrícules que donen dret al curs.
a) Matrícula per al curs d'hivern, de setembre a juliol, ambdós inclosos, 160,00 €.
És necessari pagar la mensualitat del mes de juliol per poder gaudir de reserva de plaça
per al curs següent. Si l'alumne no continués a la llar per al curs següent i no hi anés al
mes de juliol, amb preavís de 15 dies, no ha d'abonar la mensualitat de juliol.
2. Mensualitats per al dret d'assistència al centre educatiu.
a) Mensualitats de setembre a juliol, ambdós inclosos: 160,00 €.
b) Mensualitat d'agost: 160,00 €.
3. Mensualitats per assistència a la hora extra de matí o tarda.
a) Mensualitat per assistència a la hora extra del matí, 20,00 €.
b) Mensualitat per assistència a la hora extra de la tarda, 20,00 €.
4. Servei de menjador.
a) Quota per àpat per dia per a alumnes fixes, 6,50 €.
b) Quota per àpat per dia per a alumnes esporàdics, 8,00 €.
c) Servei de berenat per a alumnes fixes, 1,00 €.
d) Servei de berenar per a alumnes esporàdics, 1,50 €.
Article 5. No subjecció, exempcions i bonificacions.
No es preveuen casos de no subjecció, ni exempcions ni bonificacions.
Article 6. Meritació.
1. Conforme a l'art. 26 del TRLRHL, les quotes regulades en aquesta ordenança fiscal meriten en
el moment de la seva sol·licitud o, en el seu defecte, del gaudi del servei ofert per la Llar d'Infants.
2. El pagament de la taxa, s'efectuarà d’acord amb els següents criteris:
a) L'import de la matrícula, el pagament de la taxa es liquidarà en un sol pagament que s’efectuarà
C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
com a màxim cinc dies abans del començament del curs.
b) Les mensualitats, el pagament s’efectuarà durant la primera setmana de cada mes.
c) El servei de menjador, el pagament es realitzarà com a màxim durant la primera setmana del
mes següent.
d) La quota per material educatiu es satisfarà en el moment de formalitzar la matrícula.
3. En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi efectivament, no es retornarà
la matrícula. Si que es retornarà, en el seu cas proporcionalment als dies d’assistència, la quota i
el material, però només per períodes complerts de quinze dies.
4. Si l’alumne/a s’incorpora més tard de la data d’inici del curs escolar amb reserva de plaça,
aquest estarà obligat a abonar els imports corresponents a la matrícula, al material didàctic i una
quota de reserva. No hi haurà dret a devolució en el cas que no es produís la incorporació
qualsevol que sigui el motiu. En aquest cas, la quota de reserva de plaça s’estableix en el 50% de
la quota mensual, des de l'inici del curs fins a la incorporació efectiva de l'infant.
5. Si l’alumne/a s’incorpora més tard de la data d’inici del curs escolar sense reserva de plaça,
aquest estarà obligat a abonar els imports corresponents a la matrícula i al material didàctic.
Nogensmenys, si s'incorporés en data posterior al 15 de febrer haurà d'abonar el 50% de la
matrícula.
Article 7. Gestió.
La gestió, liquidació i recaptació voluntària de la present taxa recaurà sobre el gestor del servei si
aquest es presta de forma indirecta i així ho preveu el contracte corresponent. En tot cas la
recaptació en període executiu, així com la facultat d'inspecció pertocaran als òrgans
administratius designats per l'Ajuntament.
Disposició Final.
Conforme a l'art. 107 de la LBRL aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia en què es
publiqui l'acord d'aprovació definitiva de la mateixa, acompanyat del seu text íntegre.
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