Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 53
SERVEIS DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 41 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),
aquest Ajuntament estableix el preu públic pel servei de llars d’infants Municipals,
que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei d’escolarització,
atenció, cura i vigilància dels nens i nenes, i altres complementaris, propis de les
llars d’infants, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Obligats al pagament
1. Són obligats al pagament del preu públic, en concepte de contribuents, les
persones físiques que sollicitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o
realització de les activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a
l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del preu públic els pares/mares o tutors dels
menors alumnes de les llars d’infants de 0 a 3 anys.
Article 4. Responsables
1. Són responsables les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat/da,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1.- S’estableix una subvenció per als infants de Sant Pere de Ribes i dels altres
municipis, determinada pels ingressos nets anuals de la unitat familiar i el nombre
de membres que la composen.
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* IRSC: Índex de renda suficiència catalana

2.- S’aplicarà un 5% de subvenció addicional sobre la quota resultant a les famílies
que acompleixin algun dels següents requisits:
a) Infant escolaritzat a la llar d’infants amb dictamen de Necessitat Educativa
Específica (NEE)
b) Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant
escolaritzat a la llar d’infants i/o germans de l’infant.
c) Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars
municipals.
3.- Per gaudir de la subvenció, s’haurà de presentar la següent documentació:
En tots els casos:
a) Fotocòpia de la matrícula.
b) Fotocòpia del llibre de família on consti tots els membres de la unitat
familiar.
c) Declaració de la renda, de l’any anterior al curs escolar, dels membres de la
unitat familiar.
d) Cas que tots o algun membre de la unitat familiar no tingui obligació de
presentar aquesta declaració, però hagin obtingut ingressos durant l’any,
hauran d’aportar document acreditatiu de l’import d’aquests (dades fiscals
d’ingressos de comptes corrents, d’estalvi, a termini, fons d’inversió, cartera
de valors, RMI, prestació per desocupació, subsidi, pensió de jubilació,
viduïtat, orfandat, etc...)
e) Informe de Vida Laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
f) En cas que la situació econòmica de la família hagi variat respecte l’any
anterior es podrà valorar presentant les nòmines dels últims 3 mesos, i
còpia del contracte laboral, fet que servirà per calcular la renda amb còmput
anual, o certificat de la prestació per desocupació o subsidi. Si és
treballador/a autònom la declaració dels darrers trimestres d’activitats
econòmiques.
Si escau:
g) Justificant de convivència si la residència és fora del municipi
h) Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de
separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la
guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la quantia de la pensió de
manutenció.
i) Certificat de l’ICASS si s’allega alguna discapacitat del 33% o superior.
j) Dictamen emès per l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
(EAP). Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia del preu públic pel curs es determinarà aplicant les tarifes següents:
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Concepte
Llar d’Infants l’Espígol, els Tres Pins i el Cargol
Despeses d’inscripció i material (1 pagament per curs)

Tarifes

193€

Quota mensual d’escolarització (de setembre a juny) (*)
Quota mig mes (**)
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari fins a 9 dies
al mes
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari més de 10
dies al mes)
Quota mensual del servei ampliat de matí (de 7.45h a 9h)
Quota diària del servei ampliat de matí (***)

193€/mes
97€/mes
7,32€/dia
6,76€/dia
27,04/mes
4€/dia

(*) El mes de juliol és gratuït.
(**) Sempre que es correspongui a 9 o menys jornades escolars.
(***) Només es podrà fer ús del servei ampliat de matí de manera esporàdica 5 dies al mes
com a màxim.

2. Durant els períodes de baixa temporal justificada, l’usuari/a haurà de fer efectiu
el pagament de la quota d’escolarització.
3. Les persones en situació de risc d’exclusió social podran sollicitar a Serveis
Socials municipals un ajut per a l’assistència a les llars d’infants municipals i/o
menjador segons indiqui el projecte d’ajuts escolars, assistència a la llar d’infants
i/o menjador Tegar, activitats extraescolars i de suport vigent.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es solliciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un
dia, el preu públic s’acredita quan es presenta la sollicitud del servei, el qual no es
realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic.
2. En el cas que la sollicitud del servei s’estengui a varis mesos, el preu públic
s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Quan se sollicita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic d’acord amb les normes de
protocol aprovades per l’Ajuntament.
2. L’ingrés de
l’autoliquidació.

la

quota

s’efectuarà

simultàniament

a

la

presentació

de

L’import quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, és el corresponent a
la mensualitat complerta, excepte quan siguin 9 o menys jornades escolars, que
serà la quota de mig mes.
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3. Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg de
varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la
prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de
cada mes.
El pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària.
4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. Els
alumnes amb més de dos rebuts impagats perdran el dret de la plaça escolar que
ocupen, sense perjudici d’allò que diu l’article 6.3
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d'aquest preu públic que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 16 de novembre de
2010 i 17 de maig de 2011, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009,
en les atribucions d’establiment o modificació dels Preus Públics, i modificat pels
Plens en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol, 30 d’octubre de 2012, 29
d’octubre de 2013, 20 de maig i 15 de juliol de 2014, entrarà en vigor el dia
següent a l’aprovació definitiva i publicació i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
La secretaria,

Vist i plau
L’alcaldessa,
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