TAXA REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D'INFANTS

CAPÍTOL I. Naturalesa de l'exacció
Article 1
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.ñ del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest
ajuntament estableix la taxa per la qual es regula la prestació del servei de llars d’infants
municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2
Constitueix el fet imposable de la taxa per a la prestació dels serveis de les llars
d’infants sostingudes per aquest ajuntament, l’ús i realització de les activitats que
afectin de manera particular al subjecte passiu.

CAPÍTOL II. Obligació de contribuir del subjecte passiu
Article 3
Tots els infants matriculats a les llars d’infants municipals fan servir un servei públic
per voluntat expressa dels seus pares, mares o tutors/es, els quals, com a responsables
directes i usuaris passius, tindran l’obligació de contribuir com a subjectes passius
d’aquesta taxa i hauran d’abonar una quota mensual

CAPÍTOL III. Exempcions i bonificacions
Article 4
S’aplicaran les exempcions i bonificacions de tributs locals compresos en disposicions
amb rang de llei i les previstes en aquesta ordenança.

CAPÍTOL IV. Bases i tarifes
Article 5
Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:
1) La taxa per al curs 2015/2016
-

Matricula d’ingrés: 150,00€

-

-

-

Quota mensual per utilització del servei: 180,00€/mes per empadronats i
domiciliats a Vilademuls. 190,00€/mes per no empadronats o/i no domiciliats.
Aquesta quota inclou l’acolliment matinal.
Quotes manteniment plaça:
o 50,00€/mes. Durant les 16 setmanes de baixa maternitat o per motius
mèdics que ho justifiquin.
o 100,00€/mes. Altres.
Dinar i berenar: 4,50€/dia

2) Circumstàncies socioeconòmiques:
1. Les famílies amb renda inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional,
gaudiran de matrícula gratuïta.
2. Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s
gaudirà/n d’una subvenció del 25 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel
segon, un 50% pel tercer i així successivament, si és el cas.
3.- Les famílies amb dos o més fills de la mateixa edat només pagaran una matrícula.

CAPÍTOL V. Acreditament, pagament i declaració de partides fallides
Article 6
a) Les quotes mensuals es pagaran cada mes en el termini que s’assenyali a l’efecte.
Després d’aquesta data, la quota s’incrementarà amb un recàrrec del 20%.
b) En cas que una família doni de baixa de la llar d’infants el/la nen/na a la meitat de
curs, haurà de comunicar-ho amb el corresponent imprès de baixa. Sense aquesta
comunicació escrita, als afectes de pagament, el fet de no assistir a la llar d’infants no
suposarà un motiu per no abonar les quotes de tot el curs.
Article 7
Mensualment el servei corresponent farà una relació amb els noms dels alumnes
matriculats, així com el subjecte passiu, amb indicació de les quotes que s’han de pagar.
Aquesta relació serà aprovada per l’alcaldia. Les altes que es vagin produint un cop
començat el curs, seran liquidades independentment. Les baixes tindran efecte des del
mes següent a la seva petició i admissió.
Article 8
El cobrament de les taxes es farà mitjançant domiciliació bancària a les entitats
col·laboradores.
Article 9

Les taxes aplicades indegudament hauran de ser rectificades per l'Alcaldia a proposta de
la Comissió Municipal Informativa d’assumptes socials i amb informe previ de la
Intervenció de Fons.
No obstant això, correspondrà a l’Alcaldia, amb informe previ de la Intervenció de
Fons, a proposta de la Tresoreria municipal, la declaració de partides fallides per
qualsevol dels conceptes previstos en el vigent Reglament general de recaptació, pel
qual s’haurà de regir la tramitació dels expedients esmentats.
Article 10
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, segons el
procediment contingut en el vigent Reglament general de recaptació. Sense perjudici
d’allò que s’ha esmentat abans, el retard en el pagament de tres rebuts mensuals, podrà
implicar la pèrdua de la matrícula.

Article 11. Prioritats d’ús
La matriculació per a la Llar d’Infants es tramitarà tenint en compte els següents
criteris:
a) Empadronament família directe (alumnes i pares o tutors legals), en el padró
municipal d’habitants de Vilademuls amb una antiguitat mínima de tres anys. 5
punts.
b) Germans matriculats a la llar d’infants. 4 punts.
c) Presentació de la preinscripció dins els terminis establerts. 1 punt.
d) Lloc de treball de com a mínim un dels pares o tutors legals al municipi. 1 punt.
e) Situació econòmica.
f) En cas d’empat després de l’aplicació d’aquests criteris es resoldrà amb l’ordre
d’entrada al registre municipal de la preinscripció.
g) Tot alumne que hagi estat admès a la Llar d’infants, tindrà garantida la plaça a
aquesta fins a l’acompliment del cicle, tret de causes que ho justifiquin per altres
motius no contemplats als criteris d’acceptació.

Disposició final
Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament per l'Ajuntament en sessió plenària
del dia 21/10/2008, entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no s'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

