ORDENANCES FISCALS 2014

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D´INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós 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, l'Ajuntament estableix preus públics per la prestació
de serveis i realització d'activitats en les llars d'infants municipals, l'especificació dels
quals es conté en les tarifes de l'article 3 d'aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament
sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en les llars d'infants municipals.
2. Si amb posterioritat l'establiment d'aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei de la (les) llar d'infants privades que actualment concorren en la realització
d'activitats similars a les que es desenvolupen en la llar d'infants municipals, el preu
públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior,
l'Ajuntament aprovarà l'Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per
prestació de serveis en les llars d'infants municipals, que entrarà en vigor a partir de
la data en que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA la seva
aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en les llars d'infants municipals de caràcter
periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà
precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 109 de la Llei
General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin
amb l'obligat al pagament i l'import del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte d l'import del preu públic al que substitueix,
sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter
general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització
d'activitats a què es refereix l'article 1.
Article 4. Quantia
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Els preus públics del Servei Municipal de Llar d’Infants es van aprovar pel Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut en dates 29-04-2013 i 22-04-2014.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l'apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
CURS 2013-2014
CONCEPTE

PREU PÚBLIC
CURS 2013-2014

Matrícula + assegurança
130,00 €
Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març)
72,00 €
Material escolar (mensual)
9,00 €
Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h)
200,00 €
Matí - de 09.00 a 13.00h
170,00 €
Tarda - de 15.00 a 17.00h
135,00 €
Dinar (mensual)
145,00 €
Dinar esporàdic/diari
7,65 €
Estada migdia
68,00 €
Berenar (mensual)
19,75 €
Berenar esporàdic/diari
1,00 €
Suplement hora - 0,5 hores *
18,00 €
Suplement hora* - 1 hora*
32,00 €
Suplement hora* - 1,5 hores*
45,00 €
Suplement hora* - 2 hores *
55,00 €
Suplement hora - de 17.00 a 18.00 h
15,00 €
Suplement hora - Esporàdic 1 hora
3,50 €
* Per portar a terme el suplement horari és necessari un mínim de 5 alumnes per Centre

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

PREU PÚBLIC
CURS 2013 - 2014

Excursió 1 dia
Activitat aquàtica febrer-juny (mensual)
Colònies

25,70 €
63,50 €
114,00 €

CURS 2014-2015

CONCEPTE: Servei d'Escola Bressol Municipal
Preus Curs 2014 - 2015

Concepte

Preu
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Matrícula + assegurança
130,00 €
Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març)
72,00 €
Material escolar (mensual)
9,25 €
Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h)
200,00 €
Matí - de 09.00 a 13.00h
170,00 €
Tarda - de 15.00 a 17.00h
135,00 €
Dinar (mensual)
149,35 €
Dinar esporàdic/diari
7,90 €
Estada migdia
70,00 €
Berenar (mensual)
20,35 €
Berenar esporàdic/diari
1,03 €
Suplement hora - 0,5 hores *
18,55 €
Suplement hora* - 1 hora*
32,95 €
Suplement hora* - 1,5 hores*
46,35 €
Suplement hora* - 2 hores *
56,65 €
Suplement hora - de 17.00 a 18.00 h
15,45 €
Suplement hora - Esporàdic 1 hora
3,60 €
* Per portar a terme el suplement horari és necessari un mínim de 5 alumnes per
Centre
Activitats Complementàries
Excursió 1 dia
Activitat aquàtica febrer - juny (mensual)
Colònies

Preu
26,45 €
63,50 €
117,40 €

3.- L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que
es prestí o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l'article anterior.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Les Franqueses del
Vallès, el 25 d’octubre de 2001, ha estat modificada en la sessió del Ple del dia 31
d’octubre de 2002 publicada en el BOP núm. 306 del 23-12-2002, i estarà en vigor, amb
les modificacions introduïdes, el dia 1 de gener de 2003, i regirà mentre no s’acordi la
modificació o derogació.
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