Ajuntament/ Ayuntamiento

Del Verger
(Alicante)

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVICI
DE GUARDERIA.

Article 1. FONAMENT LEGAL –
En ús de les facultats concedides per l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdos del Texte
Refundit de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix el preu públic per prestació del
servici de guarderia, que és regirà per la present Ordenança
Article 2.- OBJECTE
És objecte del preu públic establert en la present ordenança la prestació del servici de guarderia
municipal a l'edifici de propietat publica situat en Avinguda Joan Carles I sense número
Article 3. NATURALEA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVICI –
El servici és prestarà en tot cas a instància de part, i consistirà en dur a terme les tasques
pròpies de guarderia de xiquets durant la jornada laboral ordinària.
Article 4. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT –
L'obligació de pagament naix des del moment mateix de la prestació del servici en qualsevol
dels seus aspectes contemplats en la present ordenança. La no asistencia per motius no
justificats no eximíx el pagament complet de la mensualitat. Les liquidacions se practicaran a
mes vençut.
Article 5. DEVOLUCIÓ –
En el cas que per causes únicament imputables a l'Ajuntament els servicis sol·licitats no
pogueren ser prestats per aquest, l'Ajuntament haurà de procedir a la devolució de l'import
abonat.
Article 6. OBLIGATS AL PAGAMENT –
Seran els usuaris del servici, tenint la condició de tals els que sol·liciten i obtinguen de
l'Ajuntament la utilització del servici de guarderia municipal.

Article 7.Respondran solidàriament de les obligacions de pagament del subjecte passiu els que tinguen
legalment el seu càrrec la guarda i custòdia del menor per a què s'haja sol·licitat la prestació del
servici de guarderia municipal.

Article 8. QUANTIA –
La quantia del preu públic regulat en la present ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l'article següent per a cada u dels distints servicis, tarifes que tindran caràcter
mensual i uniforme
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Article 9. TARIFES –
Les tarifes resultantns d'aquest preu públic, seran les següents:
Assistència a la guarderia en horari de matí de 8,30 a 13 hores i vesprada de
15 a 19 hores
Matriculació
Menú diari xiquets

344,00 €
30,00 €
3,50 €

Les quotes anteriors tindran caràcter mensual i irreductible. Els menús seran satisfets per mesos
vençuts. No es fará reserva de matrícula.
Article 10.- SUBVENCIONS
La subvenció concedida per la Consellería d´Educació será aplicada per trams d´edat a totes les
places disposables à l´escoleta.
Tan mateix, el xiquets, gaudirán d´una subvenció municipal que permitixca obtindre una cuota
no inferior a 95 euros. En el cas de produirse la matriculació una volta finalitzat el plaç de
concessió de subvenció per part de la Consellería de Educació, la subvenció municipal es
modificará fins obtindre una cuota no inferior a 120 euros
Article 11.- BONIFICACIONS
a) En els casos de prestació del servici de guarderia a dos o més germans, les tarifes mensuals
tindran una bonificació del 25 per 100 sobre la quota mensual per xiquet matriculat.
b) L'Ajuntament podrà concedir beques als xiquets amb precària situació econòmica dels seus
pares o tutors, o en els que concórreguen circumstàncies especials, previ informe dels Servicis
Socials municipals.
c) Quan els ingressos de la unitat familiar resulten exempts de l'Impost Sobre la Renda de les
Persones Físiques de conformitat amb la normativa reguladora del dit impost, es concedirà
prèvia sol·licitud expressa i després de justificació documental de la dita exempció una
bonificació de 12 euros en la tarifa.
Article 12.-LIQUIDACIÓ DEL PREU PUBLIC
Per l'Ajuntament es girarà dins dels primers quinze dies del mes corresponent rebut, el
pagament del qual haurà d'efectuar-se dins dels cinc dies següents al de la seua recepció.
Article 13.L'impago del rebut mensual podrà donar lloc a la baixa del xiquet en la guarderia, prèvia
comunicació als pares o tutors, i fins tant no es procedisca al pagament
dels rebuts pendents els quals podran exigir-se segons la Llei General Tributària a través del
servici recaudatori de Suma.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, entrará en vigor el día de la seua publicació al Bolletí Oficial de la
Provincia.
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