ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE MENJADOR A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Article 1.- Naturalesa, objecte i fonament.
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i, específicament l’article 58 del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 20 a 27, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació de
menjador en la Llar d’Infants Municipal.
Aquesta taxa afecta els menjars que es reparteixen als alumnes de la Llar
d’Infants Municipal que abans s’hagin matriculat en el menjador escolar.
Article 2. Fet imposable i subjectes passius
El constitueix l’ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta ordenança.
L’obligació de contribuir comença en el moment que s’úsa el servei de
menjador de les escoles bressol.
Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament:
• Els qui es beneficiïn dels serveis que regula aquesta ordenança o els
seus representants legals.
• Les agrupacions, associacions o les entitats, tant públiques com
privades, que rebin els serveis que regula aquesta ordenança.
Article 3.Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
euros
Mensualitat* completa, per alumne i mes,
servei de monitor.
Tiquet diari per alumne

el dinar i el

.75 € dinar
i 30 € per
monitor
4,75 dinar
€ i 7 € per
monitor

*Es considera mensualitat completa als efectes de la tarifa, l’ús del serveis de
menjador durant 20 dies al mes com a mínim. En cas de mensualitat inferior a
la completa el preu es prorratejarà pels dies del mes efectivament assistits.
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Article 4. Normes de gestió
La liquidació i el pagament de les tarifes fixades en l’article anterior es farà a
l’inici del mes, essent obligatòria la domiciliació bancària.
Totes les baixes de menjador s’han d’avisar abans del dia 5 de mes i han de
ser d’un mínim de 15 dies per poder gaudir del descompte del 50%.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El preu de la tarifa establert en l’article 3 entrarà en vigor durant el curs escolar
2008-2009.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, a partir del dia següent a la seva
publicació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o
derogació.
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35.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Article 1. Concepte. Fet imposable
De conformitat amb el que es preveu en l’article 17, en relació amb l’article
20.4.d) 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 municipi estableix
la taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants Municipal.
Article 2. Obligat al pagament. Subjectes passius.
Estan obligats al pagament de la taxa els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats, realitzats per aquest municipi o els seus representants legals.
Article 3.Tarifa
Les tarifes són les següents:
TARIFA NORMAL
Matriculació
Quota mensual horari ordinari
Hora extra

EUROS
30€
125€
3€/dia

TARIFA ESPECIAL
A.Horari extra 7:45 a 9 del mati
C.Horari extra 6 a 7 tarda
Si es (A + C.) Dte.

20 €/mensual
15 €/mensual
30 €/mensual

TARIFA ESPECIAL
B. Horari extra 8:30 a 9 del mati
C. Horari extra 6-7 tarda
Si es (B + C.) Dte.

10 €/mensual
15 €/mensual
20 €/mensual

TARIFA HORES MENJADOR
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores un dia

30 €/mensual
7 €/ dia

Article 4. Obligació del pagament
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L’obligació de pagament de la taxa neix des que es presti el servei de Llar
d’Infants Municipal.
La liquidació i el pagament de les tarifes es farà a l’inici del mes, essent
obligatòria la domiciliació bancària.
Article 5.Exempcions, reduccions i bonificacions.
No se n’estableix.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia seguen a la seva
publicació. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança que consta de 5 articles ha estat modificada :
- En sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2011, article 3 Tarifa quota mensual
horari ordinari.

L’alcalde

Ramon Consola Palau
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