Ordenança fiscal NÚMERO 24

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS

Article 1.- Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l'article 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, i de conformitat
amb el que disposa l’article 127, d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa el preu públic
per a la prestació del servei d'ensenyaments especials, en establiments municipals.
Article 2. - Fet imposable i subjectes passius
1. Fet imposable. El determina la utilització de qualsevol dels serveis que són objecte
d'aquesta preu públic. L'obligació de contribuir comença en el moment de presentar la
sol· licitud de matrícula corresponent.
2. Subjectes passius. Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament
els beneficiaris del servei que regula aquest preu públic o bé els seus representants
legals.
Article 3.- Tarifes
Les tarifes aplicables són les següents:
1.- Matricula
a) Primer alumne
b) Segon alumne
c) Tercer alumne

39,00 € / any
14,00 € / any
GRATUÏT

2.- Per cada alumne
a) horari normal
98,00 € / mes
b) Hores extres (de 8 a 9 i de 18 a 19 h)
Esporàdics
3,00 € / hora
Quota mensual :
b.1.- 26,00 € per ús d'una hora ja sigui matí o tarda
b.2.- 41,00 € per ús de les dues hores extres
c) Guarderia estiu ( de 8 a 13 h)
30,00 € / setmana
3.- Servei menjador
a) Dinar
b) Servei migdia

1,90 € / dia

4.- Material

20,00 € / semestre

4,20 € / dia

(a pagar al desembre i maig)
Article 4.- Normes d'aplicació

Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. Els drets
mensuals es paguen per mesos avançats.

Article 5.- Bonificacions i exempcions
S’aplicarà una bonificació del 50% en la matrícula i en la quota mensual a les persones que acreditin tenir la
condició de família nombrosa.

Aquesta bonificació no es tindrà en compte en els supòsits de matrícula del segon i del tercer fill previstos
en l’article 3.1 lletres b i c.
La concessió d’aquesta bonificació és de caràcter pregat. Les sol.licituds s’han de presentar a l’Ajuntament i
hauran d’anar acompanyades de la documentación acreditativa. La bonificació tindrà efectes al mes següent
al de la seva aprovació.
Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,
CERTIFICO :
Que la present ordenança, és una refosa de l’ordenança fiscal aprovada inicialment i publicada al BOP de
Lleida número 182 del dia 30-12-2008, i de les modificacions que s’han anat produïnt per acord de Ple, fins
al dia d’avui, degudament publicades al Butlletí Oficial de la província de Lleida.

Que aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 30 d’octubre
de 2018, entra en vigor, prèvia publicació, l’endemà de la seva publicació, i continuarà vi gent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles modificats, restaran vigents.
Que aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP núm. 213 de data 05 de
novembre de 2018 i la definitiva al BOP núm. 246 de data 21 de desembre de 2018.
I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018
Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré

