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AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els acords d’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei municipal de la llar d’infants, adoptats pel Ple en la sessió del dia 29 de
desembre de 2014, els acords esmentats es consideren aprovats de manera definitiva.
De conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica continuació el text íntegre dels articles modificats, amb el benentés que
la resta de l’articulat, que no es modifica, roman inalterat.
“Article 5.- Quotes tributàries
Matrícula: 137 € (Inclou reserva de plaça i assegurança accidents)
Quota de material: 50 € (marial escolar, fotocòpies ...)
Quotes mensuals:

P0

P1 i P2

a) De 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h 200 € (inclou servei de berenar i de bugaderia)
b) Menjador fix de 12:00h a 15:00h (Cuina pròpia) 56 € (biberó), 113 € (triturats) i 130 € (menú normal)
c) Menjador esporàdic: de 12:00h a 15:00h (Cuina pròpia) 8,5 €/dia
d) Servei d’acollida (de 7:45h a 8:45h) 25€
e) Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €
a) De 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h 189 € (inclou servei de berenar i de bugaderia)
b) Menjador fix de 12:00h a 15:00h (Cuina pròpia) 130 €
c) Menjador esporàdic: de 12:00h a 15:00h (Cuina pròpia) 8,5 €/dia
d) Servei d’acollida (de 7:45h a 8:45h) 25€
e) Servei d’ampliació horària (De 17:00h a 18:00h) 25 €

Hores d’acollida i ampliació horària esporàdiques:
De 7:45h a 8:45h
De 17:00h a 18:00h
De 7:45h a 8:45h + de 17:00h a 18:00h

2,50 €
2,50 €
3,50 €

Altres serveis complementaris:
- Subministrament de bates: 19 € / unitat.
- Subministrament de motxilles: 19 € / unitat.
La quota general mensual inclou atenció en horari lectiu, servei de bugaderia de llençols, bates i pitets, i berenar.”
“Article 6.- Bonificacions
6.1. Bonificació per dos fills matriculats.
Quan una família tingui dos fills matriculats a la llar s’aplicarà una bonificació del 10 % en la quota general de cadascun dels
dos fills.
6.2. Bonificació per família nombrosa.
Les famílies nombroses que tinguin dos fills/es matriculats/des a la llar gaudiran d’una bonificació del 20 % en la quota
general que paguen els dos fills. Si la família nombrosa només té un/a fill/a matriculat/da al centre es tindrà dret a una
bonificació del 10 % en la quota general.
6.3. Bonificació per família monoparental.
Les famílies monoparentals gaudiran d’un descompte del 20 % en la quota general.
Les bonificacions contemplades en els articles 6.1., 6.2. i 6.3. no són acumulatives.”
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Contra l’aprovació definitiva, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal de dos mesos comptats a
partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 24 de febrer de 2015
Pere Torrent Martín
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

