ORDENANÇA NUMERO 7
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D'acord amb allò que disposa l'article 127 en relació amb el 41 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la prestació del servei de
llars d’infants municipals.
II. OBJECTE
Article 2.
Constitueix l’objecte dels preus públics regulats en aquesta Ordenança la
prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels nens, propi de les llars d’infants
municipals.
III. OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3.
Estaran obligats al pagament d’aquests preus públics els qui sol·licitin la prestació
del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de
l’activitat duta a terme per les llars d’infants municipals.
IV. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 4.
L'obligació de pagament neix en el moment en que la persona interessada
comença a rebre el servei corresponent de manera efectiva, encara que es podrà
exigir el dipòsit previ del seu import amb ocasió de la formalització de la matrícula
o inscripció.
V. TARIFES.
Article 5.
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es relacionen en els quadres següents.
Pel que fa a l’horari estàndard (de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores.) les quotes
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s’abonaran tots els mesos del cursos (setembre a juliol) al preu íntegre mensual
fixat per a cada període, sense cap prorrateig.
De gener a desembre (excepte agost):

SERVEIS
EUROS
MENSUAL
Horari estàndard (De 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.)
Servei de menjador (De 12 a 15 h.)
Menú/dia
FIX (més de 12 dies al mes)
Menú/dia
ESPORÀDIC (menys de 12 dies al mes)
Servei d’acollida (De 8 a 9) o de perllongament d’horari
(de 17 a 18 h)
Mensual
FIX / 1 hora
Mensual
FIX / mitja hora
Diari
ESPORÀDIC / 1h
Diari
ESPORÀDIC / mitja hora

142,52
5,85
6,70

39
19,55
3,25
1,73

En el cas del grup de lactants, edat 4 mesos a 1 any, que encara s’alimentin amb
llet materna o llet en pols i farinetes, fins que no mengin algun àpat sòlid, els pares
o tutors legals que portin aquests aliments a l’EBM se’ls bonificarà el 30% de la
quota del servei de menjador (totes les quotes del servei de menjador inclouen
tant l’atenció del professional com el menú)”
Aquestes tarifes poden ser canviades en el cas que es modifiquin els ingressos
previstos d’altres administracions.
VI. NORMES DE GESTIÓ
Article 6.
En referència a totes les empreses gestores de les escoles bressol municipals,
excepte l’EBM Les Oliveres:
L’abonament de les diferents tarifes es farà per domiciliació bancària o pagament
bancari.
La forma de cobrament de les quotes a les famílies per part de les empreses
gestores de les EBM serà a mes vençut, durant els cinc primers dies del mes
següent. A excepció de les quotes de menjador, d’acollida i perllongament, del
mes de juliol del curs escolar vigent, que es cobraran setmanalment.
En el cas dels impagaments serà l’empresa gestora de l’escola bressol municipal
qui assumirà la responsabilitat.
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En referència a l’EBM Les Oliveres, l’Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet
farà:
- El cobrament del servei d’escolaritat es farà durant el mes en curs .
- El cobrament dels serveis complementàries (acollida i/o menjador) es farà a
mes vençut.
Per tant, les famílies que els seus infants, hagin gaudit com a mínim d’un dels
serveis complementàries al mes de juliol, rebran el cobrament a finals de juliol i/o a
l’inici d’agost.
El cobrament de les quotes es realitzarà per domiciliació bancaria.
Els impagaments passaran a gestionar-se pel procediment administratiu establert
a l’Administració Pública.
DISPOSICIÓ FINAL
Primera
En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança serà d’aplicació
l’Ordenança general reguladora de preus públics i el Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2019 i següents, a no ser que
s’acordi la seva modificació o derogació.

