AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS

Article 1.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’article 41.b, ambdós de la Llei
39/1988, de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la
prestació del Servei de Llar d’Infants Municipal, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2.-Obligat al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa per aquesta ordenança els que es beneficiïn dels serveis o
activitats realitzats per aquest municipi a que es refereix l’article anterior.
Article 3.-Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Matricula (inclou material escolar)............................................ 120,00 €
Horari matí i tarda ( de 8 a 17 h)............................................... 150,00 €
Horari de matí (de 8 a 13 h)..................................................... 100,00 €
Horari de 8 a 15 h...................................................................... 120,00 €
Preu hora extra.......................................................................... 3,00 €
Article 4.-Obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, neix des de que es realitzi
qualsevol dels serveis o activitats derivats de la prestació del mateix servei.
Article 5.Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a que es refereix
aquesta ordenança presentaran davant aquest Ajuntament una sol·licitud i compromís
d’assistència al curs.
Article 6.-Bonificacions
S’aplicarà una bonificació de fins al 25% del total en qualsevol de les quanties de l’article 3, en els
següents casos:
a. Famílies nombroses
b. Famílies que tinguin dos o més fills a la llar d’infants.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se en el curs escolar 2020-2021.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació
expressa.
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