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Article 1. Principis Generals

Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb

el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s’aprova el

text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta estableix el preu

públic per la inscripció a les llars d’infants municipals que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Objecte

L’objecte del preu públic  que s’estableix en aquesta ordenança el constitueix la matriculació i

l’assistència a les llars d’infants municipals.

Article 3. Obligats al pagament

 1. Estan obligats al pagament d’aquest preu públic, en concepte de contribuents, les persones

físiques i jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4

de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è.

 2. L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de la inscripció

i assistència a les Llars d’Infants Municipals “La Gruneta i La Sequieta”.

Article 4. Quantia

 1. La  quantia  del  preu públic  regulat  en aquesta ordenança  serà  la  que es  fixa  en la  tarifa

continguda a l'annex.

 2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’article 6è.

 3. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, l’increment o els preus dels

nous serveis  que l’Ajuntament ofereixi,  seran acordats en cada cas per la Junta de Govern

Local de forma que es cobreixin,  com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons

socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar

preus per sota del límit previst anteriorment.
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Article 5. Normes de Gestió

 1. La gestió i  recaptació d’aquest preu públic  correspondrà a l’administració municipal.  En el

supòsit de gestió indirecta del servei, els plecs de clàusules podran determinar, d’acord amb la

normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes del preu públic. En

aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contractista.

 2. El  Reglament  del  Servei  determinarà,  en  tot  cas,  el  sistema  d’organització  de  la  gestió,

liquidació i cobrament del preu públic.

Article 6. Beneficis

 1. En general  no s’aplicaran exempcions,  bonificacions ni  reduccions  per  la  determinació  del

deute d’aquest preu públic  que els obligats al pagament hagin de satisfer,  llevat dels que

derivin directament de l’aplicació obligatòria d’altres normatives.

 2. Excepcionalment  i  mitjançant  informe  motivat  del  Departament  de  Servei  Socials  de

l’Ajuntament d’Amposta derivat de la resolució d’un expedient administratiu, es podrà aplicar

una bonificació de fins el 100% de les tarifes referents a la matriculació i l’assistència a les llars

d’infants quan tinguin lloc aquells criteris que determinin que una família es trobi en situació o

en imminent risc d’exclusió social i la escolarització dels nens o nenes integrants d’aquestes

famílies resultin avantatjoses tant per a l’educació de l’infant com per facilitar als membres

adults de la unitat familiar l’accés al mercat laboral. 

Article 7. Tarifes

La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

Concepte Tarifa

Matriculació 25,10 €

Quotes mensuals 131,68 €

Quota mensual setembre per dia lectiu 65,84 €

Quotes mensuals germans dels anteriors 65,84 €

Quota mensual germans dels anteriors setembre per dia lectiu 32,92 €
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Quotes mensuals famílies nombroses i monoparentals 65,84 €

Quota mensual famílies nombroses i monopa. Setembre d/l 32,92 €

Tiquet dinar mensual 103,00 €

Tiquet de 10 dinars 51,50 €

Tiquet d'1 dinar 6,18 €

Tiquet carmanyola mensual 58,30 €

Tiquet carmanyola 10 29,00 €

Tiquet 1 carmanyola 3,50 €

Article 8. Meritació

El preu públic  es  meritarà quan s’iniciï  la  prestació dels  serveis  o activitats  especificades en

l’article 7è, que tindrà una periodicitat mensual i un pagament per anticipat, o en el moment de

la sol·licitud només en el cas de la tarifa de matriculació.

El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en distints moments en funció de la naturalesa de

cada tarifa:

− En quant a la quota d’inscripció en el moment de matricular l’infant, com un ingrés directe.

− En quant a les quotes mensuals d’assistència, en rebut mensual per anticipat, dintre dels cinc

primers dies de cada mes, tret de la quota del mes de setembre que es cobrarà dintre dels

primers dies de la segona quinzena del mes.

− En quant a les quotes mensuals de dinars i carmanyoles, en rebut a més vençut, en base a

l’informe del/de la Directora de les llars d’infants que determini els nens i nenes als que s’ha

donat aquest servei, que s’afegirà al rebut mensual d’assistència.

− En quant als tiquets d’un o 10 serveis de dinars i d’un o 10 serveis de carmayola, a petició dels

interessats i com un ingrés directe. 

Article 9. Suspensió per falta de pagament

Quan els obligats al pagament indicats en l’article 3è. d’aquest preu públic deixin de pagar dos

rebuts,  per  causes  no  imputables  a  l’Administració,  s’entendrà  que  renuncien  al  servei  i  es
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produirà la baixa automàtica de la matrícula. L’Ajuntament assignarà la plaça vacant per rigorós

ordre de la llista d’espera.

Article 10. Singularitats del servei del dinar

A l’hora de l’àpat de migdia i atenent al diferent espai de que disposen les dues llars,  la Llar

d’Infants La Sequieta oferirà el servei de menjador, en canvi la Llar d’Infants La Gruneta podrà

oferir el servei de carmanyola i custòdia de xiquets, modulant-se aquestes diferencies de servei

en les tarifes aplicables als infants detallades a l’article 7è anterior.

Article 11. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança

General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Article 12. Delegació per a la modificació

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals,  el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local,  conforme

l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats

de la potestat de modificar aquest preu públic.

Article 13. Infraccions i sancions

Les  infraccions  i  sancions  en  matèria  tributària  es  regeixen  pel  que  disposa  la  Llei  general

tributària i la normativa que la desplega. 

Disposició final

Aquesta  Ordenança  reguladora,   aprovada  provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió

celebrada el dia 28 de març de 2016 quedarà definitivament aprovada un cop publicada l’aprovació

definitiva  desprès  del  termini  d’exposició  pública  legalment  establert  i  resoltes  les  possibles

al·legacions presentades i regirà indefinidament mentre no es modifiqui o es derogui expressament.
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