ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS I
ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst a l’article 20 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, la
Llar d’Infants Gu-Gu, per acord del Ple de l’Ajuntament, estableix la taxa pel servei de Llar
d’Infants, especificada a les tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3 i següents, que
es regira per la present ordenança, així com d’altres serveis educatius que es presten des
de l’Escola d’adults municipal o els serveis de benestar social o joventut.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui
beneficiari dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquesta Llar d’Infants Gu-Gu,
els usuaris del servei de l’Escola d’adults, serveis socials o joventut a què es refereix
l’article anterior.
Article 3. Quantia
3.1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat següent, per a cada un dels serveis o activitats, i com a
mínim serà la fixada per la legislació de la Generalitat de Catalunya, per a les Llars
d'Infants concertades.
3.1.1. Quotes Llar d’infants municipal:
TAXES DE LA LLAR D’INFANTS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST (1ª
QUINZENA) – Empadronats al municipi
Horari de 08:00 a 13:00 h (setmana 5 dies hàbils), per setmana
28,90 euros
Horari de 13:00 a 15:00 h (setmana 4 dies hàbils), per setmana.
23,15 euros
Servei de menjador de 13 a 15 h.(setmana 5 dies hàbils) per set.
31,20 euros
Servei de menjador de 13 a 15 h.(setmana 4 dies hàbils) per set.
24,95 euros
TAXES DE LA LLAR D’INFANTS DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST (1ª
QUINZENA) – Resta usuaris
Horari de 08:00 a 13:00 h (setmana 5 dies hàbils), per setmana
31,20 euros
Horari de 13:00 a 15:00 h (setmana 4 dies hàbils), per setmana
24,95 euros
Servei de menjador de 13 a 15 h.(setmana 5 dies hàbils) per set.
33,35 euros
Servei de menjador de 13 a 15 h.(setmana 4 dies hàbils) per set.
26,70 euros
TAXES DE LA LLAR D’INFANTS DURANT CURS ESCOLAR:
Matrícula i material
65,00 euros
Assegurança
18,00 euros
Per la devolució bancària d’un rebut
12,00 euros
Serveis horari, tarifa mensual
De 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 h (horari normal
152,00 euros
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De 13:00 a 15:00 h (dinar)
131,00 euros
De 13:00 a 15:00 i de 16:00 a 17:00 h (dinar i berenar)
142,00 euros
De 09:00 a 13:00 (només matins)
105,00 euros
De 15:00 a 17:00 h (sols tarda)
55,00 euros
De 13:00 a 15:00 (dinar lactants)
75,00 euros
Acollida matí
50,00 euros
Possibilitat de mitja acollida, de 13:00 a 13:30 h.
25,00 euros
Acollida tarda
50,00 euros
Serveis esporàdics
Menjador
8,50 euros
Berenar
1,70 euros
Acollida matí
4,00 euros
Acollida tarda
4,00 euros
Per les persones empadronades al municipi, els preus a aplicar seran els següents:
De 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 h (horari normal)
145,00 euros
De 13:00 a 15:00 h (dinar)
125,00 euros
De 13:00 a 15:00 i de 16:00 a 17:00 h (dinar i berenar)
135,00 euros
De 09:00 a 13:00 (només matins)
100,00 euros
De 15:00 a 17:00 h (sols tarda)
50,00 euros
De 13:00 a 15:00 (dinar lactants)
70,00 euros
Acollida matí
48,00 euros
Possibilitat de mitja acollida, de 13:00 a 13:30 h
24,00 euros
Acollida tarda
48,00 euros
Serveis esporàdics
Menjador
7,50 euros
Berenar
1,50 euros
Acollida matí
3,00 euros
Acollida tarda
3,00 euros
Per al segon germà/na matriculat a l'escola s'aplicarà una reducció del 10% respecte les
tarifes anteriors, per al tercer germà/na i successius, la reducció serà del 25%. Aquestes
reduccions no afecten a l’assegurança i a la devolució de rebuts.
Es realitzarà una deducció de la matrícula per cada trimestre no gaudit de 20,00 €,
sempre que s’acreditin causes de força major, com són un canvi de domicili a una altre
localitat, quedar-se a l’atur o malaltia greu.
3.1.2. Cursos o activitats que s'organitzin des dels serveis de l'Escola d'adults, Serveis
Socials o Joventut
- Inscripció a l'Esplai Municipal: 5 € per curs
- Inscripció a Espai Jove: 5 € per curs
- Inscripció Casal d'Estiu: 25 € per setmana
- Curs de premonitors: 5 €
- Curs oficial de monitor de lleure: 100 € /50 € aturats o estudiants
Altres cursos, tallers o activitats no especificats anteriorment, organitzats per l’escola
d’adults, centre obert, esplai i d’altres equipaments municipals de Constantí
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CURSOS /TALLERS

Grau I

Grau II

Nivell I
Nivell II
Nivell III
Nivell IV
Nivell V
Nivell VI

4€
15 €
40 €
70 €
100 €
160 €

5€
18 €
45€
75 €
110
170 €

Grau III Grau IV Grau V
6€
20 €
50 €
80 €
120 €
180 €

8€
25 €
55 €
85 €
130 €
190 €

10 €
30 €
60 €
90 €
140 €
200 €

Grau VI
12 €
35 €
65 €
95 €
150 €
220 €

El nivell determina el grau de dificultat o aprofundiment de l'activitat formativa, mentre que
el grau bé determinat per la durada del curs, taller o activitat. Serà a l'inici de cada
activitat que es fixarà la subjecció de l'activitat a l'aplicació de les taxes previstes en
aquesta Ordenança, així com la concreció del grau i nivell del mateix aprovat per la JGL.
Es podran concedir, en atenció a la capacitat econòmica de l’usuari, unes reduccions de
les tarifes d’acord amb els següents criteris:
Establiment de puntuació
a)

Situació econòmica de la família: fins a 4 punts.

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos nets obtinguts pels
membres del grup familiar que convisquin conjuntament. La puntuació resultant s’obtindrà
a partir de l’aplicació del barem de l’annex I.
b) Condició de família monoparental: 1 punt.
c) Unitats familiars amb persones amb discapacitat física o psíquica o que acreditin tenir
membres en tractament de salut mental.: 1 membre, 1 punt, més d’un membre 2 punts.
d) Més d’un germà al servei o activitat per la qual es sol·licita la bonificació: 1 punt.
e) Famílies en les que hi factors de risc/Valoració social per part de l’Equip Bàsic
d’Atenció Social Primària: fins a 4 punts.
L’Ajuntament podrà sol·licitar, a més de la documentació requerida, tota aquella que es
consideri necessària per poder valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar.
Barem econòmic:
Es dividiran els ingressos anuals de la unitat de convivència pel nombre de membres:
Més de 7.455 €/any per persona................ 0 punts (més del 100% de l’IPREM)
Entre 5.591 i 7.455 €/any per persona....... 1 punts (entre el 75 i el 100% de l’IPREM)
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Entre 3.727 i 5.591 €/ any persona............ 2 punts (entre el 50 i el 75 % de l’IPREM)
Entre 1.863 i 3.727 €/ any persona............ 3 punts (entre el 25 i el 50 % de l’IPREM)
Menys de 1.863 € per persona................... 4 punts (menys del 25 % de l’IPREM)
Aquests barems econòmics s’actualitzaran anualment a partir de l’IPREM anual per 14
pagues.
Aplicació de la puntuació sobre la reducció de les tarifes:
0 punts ..................................
de 1 a 2 punts .......................
de 3 a 4 punts .......................
de 5 a 7 punts........................
de 8 a 9 punts........................
de 10 a 11 punts....................
12 punts.................................

0 % de reducció
10 %
“
25 %
“
50 %
“
75 %
“
90 %
“
95 %
“

En tot cas la subjecció a l’aplicació d’aquestes reduccions es determinarà en el moment
de l’organització cada activitat.
3.1.3. Ús del transport adaptat: 58,60 € mensuals.
Article 4. Obligació al pagament
4.1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol de les activitats o serveis especificats a l’article anterior.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Quota mensual. El dia 1 de cada mes.
Despeses de cobrament. En el moment de produir-se la devolució bancària
d’un rebut mensual.
Altres. En el moment de la formalització de la matrícula i reserva de plaça.

4.2. El pagament de dita taxa s’efectuarà segons s’indica a continuació:

1.3

4.2.1.

Quotes mensuals. El pagament s’efectuarà en el moment de presentació, a
l’obligat a realitzar-lo, del corresponent rebut de la quota.

4.2.2.

Despeses de cobrament. El pagament s’efectuarà en el moment de
presentació, a l’obligat a realitzar-lo, del corresponent rebut.

4.2.3.

Altres. El pagament s’efectuarà en el moment de la formalització de la
matrícula i reserva de plaça

La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a
partir de la data.

Article 5. Període de cobrament i procediment
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5.1.
Període voluntari i de presentació al cobrament s’entendrà des del primer dia del
mes en que neix l’obligació al pagament fins a l’últim dia del mes següent.
5.2. Recaptació executiva. Vençut el període voluntari de cobrament els deutes seran
exigits pel procediment de constrenyiment, interessos de demora i costes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
27 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

CIF P-4304800-H / C. Major, 27 / Tel. 977.520.521 / Fax 977.521.121 / a.e.: ajuntament@constanti.cat / 43120 CONSTANTÍ

