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ORD
DENANÇA
A FISCAL
L NÚM. 13
3
TAXA
A PER ASS
SISTÈNCIA
A A LA LLAR D'INFANT
TS MUNICIIPAL
Artic
cle 1r. Fona
ament i Natturalesa
A l’empara d’alllò previst als articles 57
5 i 20 del Text Refóss de la Llei Reguladorra de les
Hisendes Localss, aprovat pel
p Reial De
ecret Legislatiu 2/2004
4, de 5 de m
març, de con
nformitat
amb el que disp
posen els articles 15 a 19 d’aques
st text legal, aquest Ajjuntament estableix
e
la taxxa per la prestació del serveis de Llar d’infan
nts municipa
al.
Artic
cle 2n. Fet Imposable
I
Consstitueix el fe
et imposable
e de la taxa
a, la prestac
ció dels servveis següen
nts:
a El servei d’escolarittzació a la Llar
a)
L d’Infantts municipall de Vilassa
ar de Dalt
b El servei d’alimenta
b)
ació a la Llar d’Infants municipal
m
de Vilassar d
de Dalt.
c La presttació de qualsevol altrre servei ed
c)
ducatiu com
mplementari a la Llar d’Infants
d
municipa
al de Vilassar de Dalt.
Artic
cle 3r. Subjectes Pass
sius
Són subjectes passius
p
d’aq
questa taxa
a, tots els in
nfants matriculats a la Llar d’Infan
nts Municipal per volunta
at expressa
a dels seus pares, mares i/o tutorrs/es, qui com a respo
onsables
direcctes i usuariis passius, tindran
t
l’oblligació de fe
er efectiva aquesta
a
taxxa.
Artic
cle 4t. Quotta tributària
a i reduccio
ons de la ta
arifa
1. L
La quota d’a
aquesta taxxa, és la qu
ue es fixa en
e les tarifes que tot seguit es relacionen
p cadascu
per
un dels dife
erents serve
eis o activittats, l’imporrt líquid de la Taxa es
s calcula
m
mitjançant
ta
arifació soccial, establin
nt un seguitt de bonificcacions en ffunció de la
a renda i
e nombre de
el
d membress de la unitat familiar a la que pe
ertany l’alum
mne/a, d’aco
ord amb
e llindars de
els
d renda esstablerts mé
és endavantt:
Les taxes bà
L
àsiques per a la presttació dels serveis
s
regu
ulats en la present ord
denança
seran:
C
CURS
ESCO
OLAR 2017
7-2018:
a)

Per assistència (de
( 9 a 13 h i de 15 a 17
1 h) ..................................... 290,0
00 €/mes

b)

ús fix dels serveis
s
com
mplementaris
s:
Per l’ú
i. Ampliació
A
ho
orària de 8 a 9 del mattí ............................................. 60,0
00 €/mes
ii. Servei
S
de menjador (Pe
ermanència de 13 a 15
5 h, dinar i b
berenar) .. 8,,90 €/dia

c)

Per l’ú
ús esporàdiic dels servveis complementaris:
i. Permanènci
P
es................................................................................. 5,35 €/hora
ii. Servei
S
de menjador (Pe
ermanència de 13 a 15
5 h, dinar i b
berenar) .. 8,,90 €/dia

d)

Altress taxes:
i. Material
M
esccolar ................................................................................ 15
5,00 €
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ii. Excursions
E
........................................................................................ 35
5,00 €
iii. Casal
C
d’estiu
u .................................................................................. 50,0
00 €/set.
iv. Espais
E
Famiiliars ........................................................................... 20,0
00 €/mes
S’estableixen diferents categories de bonifica
S
acions per a les famílie
es que resid
deixen a
V
Vilassar
de Dalt
D (tot el nucli
n
familia
ar ha d’estarr-hi empadrronat).
Les famíliess interessad
L
des en sol·licitar aques
stes bonificacions ho h
hauran de fer
f en el
m
moment
de la inscripció, aportantt la docume
entació eco
onòmica que
e se’ls requ
uereixi o
a
autoritzant
la
a consulta de
d les sevess dades fisc
cals vigentss a l’Agència
a Tributària.
L’import de les bonifica
L
acions es de
etermina pe
er la “renda
a equivalentt” basada en
e els ingressos brutts anuals pe
el nombre d’unitats
d
calculat a parrtir del nomb
bre de mem
mbres de
la
a unitat fam
miliar, seguin
nt una escala d’equivallència.
Artic
cle 5è. Meritació
La ta
axa s’acrediita en el mo
oment en qu
uè s’inicia la
a prestació del servei o activitat assenyaa
lada en la tarifa d’aquesta ordenança.
o
Artic
cle 6è. Proc
cediment pe
er a determ
minar la tariifació socia
al:
Per a la determiinació de la
a tarifa a apllicar se seg
guiran els crriteris i proccediment se
egüents:
1. E
Es tarifarà socialment
s
a totes les famílies
f
usu
uàries del servei de la Llar d’infan
nts munic
cipal,
llevat d’aquelles que manife
estin explícitament en el full de m
matricula que
e renunc
cien
a l’esmentada tariffació social i en aquestt cas se’ls aplicarà
a
el tram més alt de tarifa
ació durantt tot els curs escolar, sens perju
udici que pe
er al següe
ent curs escolar es
p
puguin
acollir de nou a la tarifació social.
2. A
Als efectes del càlcul dels
d
ingresssos familiars
s, són mem
mbres comp
putables de la unitat
fa
amiliar, l’alu
umne/a que
e es matricu
ula, el pare,, la mare, el
e tutor/a o p
persona encarregad de la gua
da
arda i custò
òdia i els ge
ermans men
nors de 25 anys que convisquin al
a mateix
d
domicili
en el
e moment de
d formalitzzar la matríc
cula, o els majors
m
d’edat quan es tracti de
p
persones
am
mb grau recconegut de discapacita
d
at.
A aquest efe
ecte noméss es conside
erarà com a membres computable
es aquells que
q figurin empadro
onats al dom
micili familiar a la data de
d formalitzzació de la m
matrícula.
En el cas de
E
e divorci o separació
s
de
els pares no
o es consid
derarà mem
mbre computtable qui
n convisqu
no
ui amb el so
ol·licitant de l’ajut. No obstant,
o
tind
drà la consid
deració de membre
c
computable
el nou cònjjuge o perssona unida per anàloga
a relació i p
per tant, s’in
nclouran
le
es seves re
endes en el còmput de la renda familiar.
Tan sols es
T
e conside
eraran fam
mílies mon
noparentals aquelles que dispo
osin de
l’acreditació reconegud
da a la Llei 18/2003
3, de Supo
ort a les fa
amílies i el Decret
151/2009, de 29 de settembre, de desplegam
ment parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de supo
ort a les fam
mílies. Per a la seva jus
stificació ca
aldrà presen
ntar el títol de família monopare
ental exped
dit pel Depa
artament de
e Benestar Social
S
de la
a Generalita
at de Cata
alunya.
3. Es
E calcularà
à el nivell de
e renda de la
l unitat fam
miliar.
Per tal d’esttablir la basse de càlcull anual de la
P
a unitat fam
miliar i deterrminar en quin tram
d la tarifacció social ess troba un//a alumne/a
de
a es tenen en compte la totalitat dels ing
gressos
anu
uals que pe
er qualsevol concepte percep la unitat
u
familiiar i es rela
aciona el
to
otal d’ingresssos amb el
e nombre to
otal de mem
mbres de la unitat familiar.
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Amb la signatura del fu
A
ull de matríccula, les fam
mílies que no
n renunciïn
n a la tarifació socia autoritzen a l’Ajunta
al,
ament per tal
t que aquest obtingu
ui de forma directa perr mitjans
te
elemàtics la
a informació
ó relativa a la renda de
e l’Agència Estatal Trib
butària, i les
s consulte
es oportune
es per a detterminar la situació
s
soc
cioeconòmicca familiar.
Al full de ma
A
atrícula hau
uran de constar les dad
des comple
etes i les sig
gnatures de
els tutors
o altres mem
mbres que formen
f
la unitat
u
familia
ar i tenen in
ngressos co
omputables. Només
h podran co
hi
onstar les da
ades d’un tutor en els casos de fa
amílies mon
noparentals.
Si la família no ha renu
S
unciat a la tarifació
t
soc
cial, amb an
nterioritat a l’inici del curs (tant
a
aviat
com la
a consulta te
elemàtica de
d la AEAT estigui disp
ponible, pre
evisiblemen
nt al mes
d juliol), el Servei de Gestió
de
G
Tributària, farà d’ofici la co
onsulta, mittjançant inte
eroperab
bilitat
amb l’Agència Trributària, de
e les dades
s que constten a la decclaració dell IRPF o
c
certificat
d’im
mputacions.
Per al càlcul de la rend
P
da equivalent de la unitat familiar, es compu
utaran els in
ngressos
fa
amiliars de l’any fiscal immediatament anterior al de l’in
nici del curss (exercici 2016
2
per
a curs 2017
al
7-2018).
La renda eq
L
quivalent a aquests
a
efe
ectes s’obtin
ndrà per la suma de la
a bases imp
posables
g
general
i de
e l’estalvi de
e la declara
ació d’IRPF
F correspon
nent al darrrer exercici fiscal liq
quidat,
o less que constin a l’Agènccia Tributària de tots els membress de la unita
at familia (caselless 392+405 del
ar.
d model D-100
D
de l’impost sobrre la renda de les pers
sones fís
siques
per a l’exercici 2016).
2
El Servei d’E
E
Educació, en
e aquells casos
c
en qu
uè no es pu
ugui docum
mentar els in
ngressos
fa
amiliars a trravés de la renda o de
el certificat d’imputacio
d
ons, demana
arà a la fam
mília que
p
presenti
una
a Declaració Responssable acomp
panyada de
e la docum
mentació eco
onòmica
d
dels
darrers sis mesos i es valorarà en quina
a franja de la
l tarifació e
es troba aq
quella fam
mília,
emete
en l’informe tècnic corrresponent. En
E el cas qu
ue la família
a no presen
nti la dorequerida en
c
cumentació
e el termini atorgat, se
e li aplicarà el tram de tarifació mé
és alt.
4. Establiment
E
del preu mensual:
Per al càlcul del preu final a abona
P
ar per a la prestació
p
de
el Servei Esscolar i s’utilitzarà el
s
següent
qua
adre, en el qual
q
les qua
antitats indicades fan referència
r
a
al nivell de renda
r
de
la
a unitat fam
miliar i el nom
mbre de me
embres de la unitat fam
miliar.
La “renda eq
L
quivalent” s'ha
s
calcula
at en base a l'Índex de renda de ssuficiència de
d Catalu
unya, IRSC
C (7.967,73 EUR), i em
mprant l'esca
ala d'Oxford
d-OCDE aju
ustada, cons
sistent a
c
calcular,
en primer llocc, la mida equivalent de la llar, en
n què s'assigna un valor d'1 al
p
primer
mem
mbre de la llar, se suma
a 0,5 pel se
egon memb
bre i 0,3 per cada mem
mbre add
dicional
i, en
n segon llocc, multiplicar la mida eq
quivalent de
e la llar per l'IRSC.
A les famílie
es monoparrentals se’lss afegirà 0,3
3 unitats al “nombre eq
quivalent” de
d memb
bres
i a les famílies
f
am
mb algun me
embre amb discapacita
at igual o su
uperior al 33
3% se’ls
a
afegirà
0,3 unitats.
u
La primera columna mostra
L
m
la renda equiva
alent corressponent a 1 vegada l'IIRSC, la
segona 1,25
5 vegades l’IRSC, la tercera
t
1,5 vegades l’IRSC, la quarta el 2 vegades
v
l’IRSC, la cin
nquena 2,5 vegades l'IRSC i la sis
sena 3,5 ve
egades l’IRS
SC.
L
Llindars
de renda fam
miliar segon
ns el nombre de mem
mbres:
IRSC
Membres
2
3
4

7.967
7,73
Núm. veg
gades IRSC
Ponderació
ó. Familiar
1,5
50
1,8
80
2,10

1
A
11.951,60
14.341,91
16.732,23

1,25
B
14.939,49
17.927,39
20.915,29

TRA
AMS
1,5
2
C
D
17.927,39
23.903,19
21.512,87
28.683,83
25.098,35
33.464,47

2,5
E
29.878,99
9
35.854,79
9
41.830,58
8

3,5
F
41.830,58
50.196,70
58.562,82
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2,4
40
2,7
70
3,0
00
Tarifes Bonificades

19.122,55
21.512,87
23.903,19
50,00
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23.903,19
26.891,09
29.878,99
90,00

28.683,83
32.269,31
35.854,79
130,00

38.245,10
43.025,74
47.806,38
170,00

47.806,38
8
53.782,18
8
59.757,98
8
210,00

66.928,93
75.295,05
83.661,17
250,00

Aquest siste
A
ema de boniificacions fa
a que les tarifes resulta
ants siguin iinferiors al cost
c
real
de prestació
ó del servei i té per obje
ectiu oferir a la poblacció de Vilasssar de Dalt uns serveis educatius públics de
d qualitat amb
a
uns prreus ajustatts a la capa
acitat econò
òmica de
le
es famílies.
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de
U
e 9.00 a
13.00h i de 15.00
1
a 17.00h) seran les següen
nts:
T
Tarifes
Re
enda familiar
Tarifa
% bonificació

Menor o ig
gual a A
1
82,7
76%

En
ntre A i B
2
68,97%

E
Entre
BiC
3
55,17%

Entre C i D
4
41,38%

Entre D i E
5
27,59%

Entre E i F
6
13,79%

Mes gran que F
7
0,00%
%

Qu
uota mensual

50,00

90,00

130,00

170,00

210,00

250,00

290,0
00

Si la família té dos fillss matriculatss a la Llar d’Infants
S
d
municipal, se
e li aplicarà la tarifa
corresponen
nt al tram inferior al que
e li correspondria per renda de la
a unitat familiar, dos
trrams si hi té
En cas que
é tres fills matriculats.
m
e el tram de renda famiiliar corresp
pongui ja
a preu més baix, l’usuari podrà so
al
ol·licitar a l’Equip d’Ate
enció Bàsicca dels Serrveis Socials Municip
pals, la revissió corresponent.
S’estableix una
u reducció del 100%
% per aquellles famíliess en situació de risc d''exclusió
5. S
s
social,
amb ingressos insuficientss, que es tro
oben en se
eguiment pe
er part dels Serveis
s
socials
municipals. Perr accedir a aquesta red
ducció cald
drà acreditar la situació
ó de vuln
nerabilitat
so
ocial de la persona o família, mittjançant la presentació
p
ó de l’inform
me emès
p l’Equip d’Atenció
per
d
Bà
àsica dels Serveis
S
Soc
cials Municipals.
En qualsevo
E
ol cas, tant la concesssió com la denegació
d
exempció haurà
h
de
d’aquesta e
s acordada per resolu
ser
ució de l’alccalde o regid
dor en qui delegui.
d
Artic
cle 7è. Cond
dicions i re
equisits perr a la revisiió extraordinària de la
a tarifació social.
s
1. D
De forma exxcepcional i justificada
a, quan per causes so
obrevingudes al llarg del curs
d’atur, finallització de prestaciq suposin
que
n un canvi econòmic
e
su
ubstancial (situacions
(
p
o econòm
ons
miques, etc.), les famílies vegin modificada
m
la
a seva situa
ació de renda, i pug
guin
acredita
ar documen
ntalment aq
questa nova
a situació ecconòmica, h
hauran de sol·licitar
s
la
a revisió de
e la quota i presentar la
a documenttació acreditativa per ttal que sigu
ui valorad pel Serve
da
ei d’Educacció.
Per sol·licita
P
ar la revisió
ó de la quota caldrà acreditar documentalment una dis
sminució
d’ingressos de la unitat familiar de mínim de un
u 30% respecte als in
ngressos co
omputats
e establir la
en
a quota, segons el sistema de tarifació socia
al, al princip
pi de curs. Per realittzar la valo
oració nomé
és s’admetrrà documen
ntació emesa per orga
anismes officials i/o
e
empreses.
El procedime
E
ent de revissió s’iniciarà
à en tot cas
s a instància
a de part, m
mitjançant sol·licitud
dels pares, tutors
t
o rep
presentants legals del menor
m
i s’ha
aurà de pre
esentar en el
e model
normalitzat de
d que disp
posen els centres
c
educ
catius. Aqu
uesta sol.·liccitud, signada i junta
ament amb
b la docum
mentació ju
ustificativa, es presentarà al ccentre educ
catiu on
l’a
alumne/a estigui matriculat.
2. L
L’Ajuntamen
nt valorarà la
l idoneïtat de la documentació presentada i en base a aquesta
re
esoldrà sob
bre la tarifa a aplicar. En
E cas de ser
s necessa
ari, es podrrà requerir més doc
cumentació
ntària.
complemen
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En el supòsit que la dissminució d’’ingressos al·legada
E
a
sigui inferiorr al percentatge esm
mentat
es desestimarà la sol·licitu
ud de revisió
ó i es continuaran cob
brant les qu
uotes inicialment fixa
ades.
Si un cop analitzada
S
a
la
a sol·licitud
d de revisió
ó es desprè
èn que, ma
algrat la dis
sminució
d’ingressos sigui
s
del 30
0% o superior, si no suposa un canvi de llinda
ar de renda
a es continuarà apliccant la taxa inicialment assignada.
L quota ressultant del procés
La
p
de re
evisió no s’a
aplicarà ma
ai amb caràccter retroac
ctiu.
Si de la revissió resulta un canvi de
S
e tarifa, aqu
uest s’aplica
arà segons els següents terminis:
s
es presenta de l’1 al 15
5 del mes, l’’aplicació co
orrespondrà
à al mes
a) Si la sol·licitud
següent.
s
ess presenta del 16 al 30
0 del mes s’’aplicarà al cap de dos
s mesos.
b) Si la sol·licitud
Si la revisió
S
ó resulta denegada es
e comunic
carà a la fa
amília per escrit a tra
avés de
l’e
escola.
3. L
La família es
e comprom
met a informar a la direcció
d
del centre on estiguin matriculat
m
l’alumne/a de
d qualsevo
ol canvi que
e es produe
eixi en la seva situació i que supo
osi tornar
a la franja de
e tarifació social
s
assignada abans
s de la revissió.
4. L
L’Ajuntamen
nt podrà revvocar d’oficci la revisió realitzada si
s es consid
dera que le
es condic
cions
al·lega
ades han ca
anviat en be
enefici de la
a família i no
o s’ha inform
mat del fet.
5. L
L’Ajuntamen
nt, en casoss degudame
ent justifica
ats, i quan raons
r
d’interès social o econòm de les fa
mic
amílies ho aconsellin, podrà interrpretar i apllicar discreccionalment les cond
dicions
de re
evisió de la tarifació so
ocial, vetllan
nt per l’interrès de l’alum
mne/a.
Artic
cle 6è. Norm
mes particu
ulars de ge
estió
1. L
La taxa anu
ual del curs escolar ess distribueix
x en 10 quo
otes mensuals, de sete
embre a
ju
uny. Els reb
buts es faran efectius mensualme
m
nt i per messos vençutss.
Els tutors do
E
omiciliaran el
e pagamen
nt a una institució banccària. En el cas de rebu
utjar, pel
m
motiu
que sigui, la dom
miciliació ba
ancària, la taxa es farà
à efectiva pe
el seu impo
ort anual
(10 mensualitats) i per una sola ve
egada.
Els rebuts s’emetran du
E
urant la prim
mera setma
ana de cada
a més, lleva
at del setem
mbre que
s
s’emetran
entre el dia 10
1 i el dia 20
0.
E mes de ju
El
uliol s’emetrran els rebu
uts correspo
onents als àpats,
à
si n’h
hi ha.
E rebuts in
Els
nclouran, si s’escau, les quotes de
el servei de permanènccies i de me
enjador
2. La
L baixa tota
al o parcial dels serveis no dóna dreta
d
a la de
evolució de
els rebuts em
mesos.
Les baixes del servei d’escolarita
L
d
t o menjador s’hauran
n de comun
nicar per es
scrit, lliura
ant el corre
esponent do
ocument de
e baixa deg
gudament signat
s
a la d
direcció del centre.
P tal que no
Per
n s’emeti la
l liquidació
ó correspon
nent, la família haurà de comunica
ar la baix o la mod
xa
dificació delss serveis co
ontractats abans
a
del dia
d 25 del m
mes anterior a l’inici
d la baixa o modificacció del servvei. Si la ba
de
aixa o modiificació s’infforma més tard del
d 25 del mes
dia
m anteriorr al que es produeixi, els efectes en la liquid
dació de les
s quotes
e produiran
es
n a l’inici de
el més següent al de la modificació o baixa
a. Conseqüe
entment,
l’Ajuntamentt no retorna
arà en cap cas
c l’import de liquidaccions ja eme
eses.
L quotes liquidades
Les
l
i no satisfete
es s’exigira
an per la via
a de constre
enyiment.
Les baixes en
L
e la presta
ació del serrvei efectua
ades a peticció de la pe
ersona interressada,
c
comportaran
n la pèrdua de la reserrva de plaç
ça pel curs següent,
s
la qual cosa compor-
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ta
arà que hag
gi de supera
ar el procéss de pre-ma
atrícula en el
e cas que vvulgui inicia
ar el curs
s
següent.
Disp
posició add
dicional
Modificació de
els precepte
es de l’ord
denança i de
d les referrències que
e fa a la no
ormativa
vigent, amb mo
otiu de la promulgaci
p
ió de normes posterio
ors
Els preceptes
p
d
d'aquesta
O
Ordenança
f
fiscal
que, per
p raons sistemàtique
s
es reprodue
eixin aspecte
es de la leg
gislació vig
gent i altress normes de
e desenvolupament, i aquells en
n què es
facin
n remissionss a precepte
es d'aquestta, s'entendrà que són automàtica
ament modificats i/o
subsstituïts, en el
e moment en què es produeixi la modificacció dels pre
eceptes leg
gals i reglam
mentaris de què
q porten causa.
Disp
posició tran
nsitòria
De fo
orma transittòria i nomé
és per al cu
urs escolar 2017
2
– 2018, aquelless famílies qu
ue manifestin
n explícitam
ment en el full
f de matricula o doc
cument norm
malitzat, que se’ls lliura
arà a tal
efectte, que renu
uncien a l’essmentada tarifació soc
cial, se’ls ap
plicarà la se
egüent tarifa
a:
C
CURS
ESCO
OLAR 2017
7-2018 (tariifa transitòria):
a)

Grup de petits (d
de 9 a 13 h i de 15 a 17
7 h) ....................................... 275,2
20 €/mes

b)

de 9 a 13 h))............................................................... 172,0
00 €/mes
Grup de petits (d

c)

( 9 a 13 h i de 15 a 17
1 h) ..................................... 240,0
00 €/mes
Grup de mixtes (de

d)

( 9 a 13 h)
h ............................................................. 161,0
00 €/mes
Grup de mixtes (de

e)

00 €/mes
Grup de mitjans (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) .................................... 240,0

f)

h ............................................................ 161,0
00 €/mes
Grup de mitjans (de 9 a 13 h)

g)

de 9 a 13 h i de 15 a 17
7 h) ...................................... 240,0
00 €/mes
Grup de grans (d

h)

de 9 a 13 h)) .............................................................. 161,0
00 €/mes
Grup de grans (d

Disp
posició fina
al
Aque
esta Ordena
ança fiscal, aprovada pel Ple en sessió cele
ebrada el 27
7 de juliol de
d 2017,
entra
arà en vigorr el dia 01 de
d setembre
e de l'any 2017
2
i contin
nuarà vigen
nt mentre no
o se n'acordii la modifica
ació o dero
ogació. En cas
c de mod
dificació parcial, els arrticles que no
n s'han
modiificat restara
an vigents.
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