ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL I SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
Article 1r. Concepte
A l’empara del que estableixen els article 15, 16, 20.4 apartat ñ) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de
març, de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei
municipal de llar d’infants i servei de menjador escolar que es regira per aquesta ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de llar d’infants i de menjador
escolar que comprèn l’atenció, cura i vigilància dels nens i d’altres complementaris propis del
menjador escolar.
Article 3r. Subjectes passius – obligats al pagament
Son subjectes passius i estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
qui sigui beneficiari del serveis o activitats, prestats o realitzats per la llar d’infants municipal o
menjador escolar, a què es refereix l’article anterior.
Article 4rt. Quantia
4.1 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 diferents serveis o activitats.
4.2 Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
Servei de llar d’infants municipal “Racó del Petit
4.2.1. Matrícula ............................ 50 €
4.2.2 Quota Mensual..................... 135 €
Servei de menjador escolar
La quota per la prestació del servei serà de 6,00 €/dia
Article 5è. Obligació de pagament
Servei de llar d’infants municipal “Racó del Petit
5.1.1 l’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix des de què es
presti o realitzi qualsevol de les activitats o serveis especificats en la present ordenança.
5.1.2 Matrícula. Drets de matriculació. En el moment d’efectuar-se la matriculació. En el supòsit
que durant el període d’un mes es romangui sense assistir a la llar d’infants igualment s’haurà
de pagar la quota mensual corresponent, en altre cas, suposa la baixa del centre, si es vol
ingressar de nou caldrà abonar l’import de la matrícula.
5.1.3. quotes mensuals. El dia 1 de cada mes, sense que s’admeti el prorrateig de la quota per
assistència inferior a un mes.
5.2. El pagament s’efectuarà, segons s’indica a continuació:
5.2.1. Matrícula. Drets de matriculació. Es faran efectius en el moment de matricular-se en el
període i hores que s’indiquen a l’efecte. La matriculació no serà efectiva fins al pagament dels
drets en temps i forma.
5.2.2 Quotes mensuals. El pagament s’efectuarà entre els dies 1-5 del mes en què es vol rebre
el servei.

5.2.3. la falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a partir de la
data
Servei de menjador escolar
5.3. El pagament s’efectuarà mensualment a mesos vençuts i mitjançant domiciliació bancària
al compte que prèviament s’haurà autoritzat al seu càrrec per part dels pares o tutors
responsables i que demanin el servei.
Article 6è. Període de cobrament i procediment.
6.1. Període voluntari i de presentació al cobrament s’estendrà el primer dia del mes en que
neix l’obligació.
Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 19/07/2012 , entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació integra al BOP, el seu període de vigència es mantindrà fins
que s’aprovi la seva modificació o la seva derogació.
Camarles, a 20 de juliol de 2012
L’alcalde
El que es fa públic en compliment del que estableix l' article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, publiqui’ls aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
per al seu general coneixement.
Camarles, 4 de setembre de 2012
L’ALCALDE
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