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Article 1. Concepte.
De conformitat amb el previst a l'article 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament d'Altafulla estableix la taxa per jardí d'infància
especificats a les Tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es
regirà per la present Ordenança.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui
beneficiari dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament
d'Altafulla, a que es refereix l'article anterior.
Article 3. Quantia.
3.1La 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.
3.2 Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
3.2.1 TARIFA 1. Despeses de material i gestió.
Despeses de material i gestió

146,43€
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3.2.2 TARIFA 2. Quota mensual.
Horari bàsic
Horari de 12h a 15h
Per hora o fracció en horari extensiu

116,02€/mes
75,13€/mes
25,05€/mes

3.2.3 TARIFA 3. Despeses de cobrament.
Per la devolució d’un rebut es carregarà la despesa bancària que tingui
l’Ajuntament per aquest concepte.
3.2.4 TARIFA 4. Menjador
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Abonats
No abonats
Berenar

4,57€/dia
5,15€/dia
0,68€/dia

3.2.5 TARIFA 5. Servei esporàdic (menjador no inclòs)
Horari 12 a 15
Per hora o fracció en horari extensiu esporàdic

8,57€/dia
11,86€/hora o fracció.
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Per aquells alumnes subjectes a aquesta tarifa se’ls cobrarà la tarifa de menjador
de no abonat, és a dir, 5,15€./dia.
Tindrà una bonificació del 30% sobre tarifa 3.2.1 de matrícula i sobre la quota
mensual de la Tarifa 3.2.2 d’horari bàsic l’alumne que ja tingui un germà
matriculat en el curs actual.
Article 4. Obligació al pagament.
4.1 L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des
de que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a
l'apartat 2 de l'article anterior.
4.1.1 Despeses de material i gestió. En el moment d'efectuar-se la inscripció.
4.1.2 Quotes mensuals. El dia 01 de cada mes.
4.1.3 Despeses de cobrament. En el moment de produir-se la devolució bancària
d'un rebut de quota mensual.
4.1.4 Quota menjador. Tot usuari del servei de l’horari de 12 a 15 hores,
esporàdic o no, haurà de satisfer la quota de menjador, ja que queda inclòs dins
l’horari en que es presta el servei de menjador.
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4.2 El pagament de dita taxa s'efectuarà segons s'indica a continuació:
4.2.1. Les despeses de material i gestió es faran efectius en el moment de
matricular-se en els períodes i hores que s'indiquin a l'efecte. La matriculació no
serà efectiva fins al pagament de les despeses esmentades. La matrícula
comporta l’acceptació del període escolar previst en aquesta ordenança.
El període escolar s’estableix des de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any
següent.
4.2.2 Quotes mensuals. El pagament s'efectuarà en el moment de presentació, a
l'obligat a realitzar-ho, del corresponent rebut de la quota.
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4.2.3 Despeses de cobrament. El pagament s'efectuarà en el moment de
presentació, a l'obligat a realitzar-ho, del corresponent rebut.
4.2.4 Només s’admetrà el pagament mitjançant tiquet guarderia l’Horari bàsic
contemplat a l’art. 3.2.2.
4.3 La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets
a partir de la data.
Article 5. Període de cobrament i procediment.
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5.2 Recaptació executiva. Vençut el període voluntari de cobrament, els deutes
seran exigits pel procediment de constrenyiment. El procediment de
constrenyiment serà realitzat pels serveis municipals de recaptació, meritant
recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i costes.
DISPOSICIO FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà del dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mantenint-se en vigor fins a la
seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 23 d’octubre de 2007 i modificada pel Ple de la Corporació
en dates 20 d’octubre, 28 de novembre de 2008, 28 de maig de 2010, 21
d’octubre de 2010, 22 d’octubre de 2011, 31 de març de 2012, 20 de març de
2013, 26 de juliol de 2014, 28 de març de 2015, 30 de maig de 2016, 27 de
febrer de 2017 i 26 de febrer de 2018.
L’Alcalde

El Secretari accidental
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5.1 Període voluntari i de presentació al cobrament s'estendrà des del primer dia
del mes en que neix l'obligació al pagament fins a l'últim dia del mes següent.

Plaça del Pou, 1 – 43893 Altafulla – Tel. 977 65 00 08 – Fax 977 65 08 42 – NIF P-4301200-D

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

a15cfb1ec20046778b4cb04667635706001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

