ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 25
TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA
GUARDERIA MUNICIPAL
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article
reguladora de les Hisendes Locals, en relació
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
i Locals, s'estableix la taxa per la prestació del

58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
amb l'art. 20.4 de la mateixa, segons redacció
modificació del Règim legal de les taxes estats
servei de Llar d'Infants Municipal .

Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn
dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l'anterior article.
Article 3er. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'annex.
Article 4t. Obligació del pagament.
L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent. El pagament de la taxa
s'efectuarà mitjançant quota i rebut mensual, segons annex.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província (o de la Comunitat Autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar - se a partir del
dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expressa.
Observació.
Ordenances adaptades als conceptes i definicions legals de l a llei 25/1988, referent a les taxes
per acord de gestió plenària de l’Ajuntament del dia 15 octubre del 1998.
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa Llar d´Infants Municipal “L´Escoleta”: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25)
Matricula
Quota mensual jornada completa
Quota mensual mitja jornada ( matí o tarda)
Servei diari extraordinari (matí o tarda)

15,00euros
90,00 euros
60,00 euros
5,00 euros

Servei de menjador:
- Quota mensual:
- Quota setmanal:
- Quota diària:

89,00 euros
26,25 euros
6,30 euros

Quota per més d’un fill en edat de guarderia:
Si tots dos van a jornada sencera: Es bonificarà el 20 % de dues quotes de jornada completa.
Si tots dos van a mitja jornada: Es bonificarà el 20 % de dues quotes de mitja jornada.
La quota del mes de juliol serà la mateixa que la de mitja jornada.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia.
La quantia de la taxa reguladora modificada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent:
Matrícula:
Quota mensual jornada completa:
Quota mensual mitja jornada matí:
Quota mensual mitja jornada tarda:

30,00 euros
100,00 euros
75,00 euros
60,00 euros

Taxa d´activitats d´estiu/setmana santa: Es faculta a l´alcaldia per determinar la taxa en funció dels
costos.
Servei de menjador:
- Quota mensual:
- Quota setmanal:
- Quota diària:

92,00 euros
27,00 euros
6,50 euros

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en s essió de 20 d´octubre de 2.011 i publicat al
BOP núm. 185 de 31 de desembre de 2.011.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia.
La quantia de la taxa reguladora modificada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent:
Material Escolar:

40,00 euros

Taxa d´activitats d´estiu/setmana santa i altres que es puguin realitzar durant el curs: Es faculta a
l´alcaldia per determinar la taxa en funció dels costos.
Aquesta taxa serà d´aplicació a partir del curs escolar 2012-2013
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 25 d´octubre de 2.012 i publicat al
BOP núm. 181 de 29 de desembre de 2.012.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS:
Article 3r. Quantia.

La quantia de la taxa reguladora modificada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa següent:
Material Escolar:
Tot el curs .................................................. 40,00 euros
1 Trimestre................................................. 15,00 euros
2 Trimestres............................................... 30,00 euros
Servei de menjador:
Quota mensual............................................. 101,00 euros
Quota setmanal............................................. 28,00 euos
Quota per més d´un fill en edat de guarderia:
Si tots dos van a jornada sencera: Es bonificarà el 25% de la segona quota de jornada completa.
Aquesta taxa serà d´aplicació a partir del curs escolar 2013-2014
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 3 d´octubre de 2.013 i publicat al
BOP núm. 217 de 25 de novembre de 2.013.

