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Identificació de l’expedient

Expedient referent a l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de preus públics, 
corresponent a la prestació de serveis de les llars d’infants del municipi per al curs 2018-
2019

Fets

1. Des del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell s’ha considerat 
mantenir el mateix preus públics corresponent a la prestació de serveis de les llars 
d’infants del municipi per al curs 2018-2019. 

CURS 2018-2019
Matrícula (preu de material i assegurança) 100 €
Horari lectiu (de 9 a 12 h i de 15 a 17 h ) 95 €

Horari lectiu (de 9 a 12 h) 85 €
Horari lectiu (de 15:00 a 17:00 h) 75 €

Hores d’acollida (de 7,30 a 9 h) matí, mensual 44,11 €
Hores d’acollida (de 8 a 9 h) matí, mensual 31,85 €

Hores d’acollida (de 8’30 a 9 h) matí, mensual 18,37 €

Hores d’acollida (de 17 a 18 h) tarda, mensual 31,85 €
Hora d’acollida (de 12 a 13 h)  migdia mensual 31,85 €

Hores d’acollida (de 17 a 17’30 h) tarda, mensual 18,37 €
Hores d’acollida (de 7,30 a 9 h) matí, preu nen/a dia 6,10 €

Hores d’acollida (de 8 a 9 h) matí, preu nen/a dia 4,92 €
Hores d’acollida (de 8’30 a 9 h) matí, preu nen/a dia 2,45 €

Hores d’acollida (de 17 a 18 h) tarda, preu nen/a dia 4,92 €

Hores d’acollida (de 17 a 17’30 h) tarda, preu nen/a dia 2,45 €
Menjador (de 12 a 15 h) fix 6,10 €

Menjador (de 12 a 15 h) esporàdic 7,33 €
Menjador per infants de 4 a 6 mesos (fix) 3,05 €

Menjador per infants de 4 a 6 mesos (esporàdic) 3,55 €
Berenar 1,20 €
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3. Les famílies que matriculin els seus/ves fills/es un cop començat el curs hauran d’abonar 
la matrícula corresponent més la part proporcional del mes de juliol que els hi falta pagar.

4. Les famílies que comencin la llar d’infants en un mes que no sigui el setembre pagaran 
la part proporcional de la matrícula.

5. Descomptes:
- 10% de descompte per a la inscripció de dos germans a la quota (la deducció 
s’aplica a tots dos).
- 33% per membre de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar.
- Els descomptes no són acumulables.
- En el curs 2018-2019 solament es farà el descompte a la quota no en els serveis 
addicionals que puguin demanar les famílies.

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 41 i següents, reguladors dels preus 
públics.

2. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
3. Ordenances Fiscals i Preus Públics vigents, article 14 de l’Ordenança fiscal general 

reguladora de Preus Públics, sobre l’establiment i fixació de preus públics. 

Proposta de resolució

1.- Aprovar l’ordenança fiscal reguladora de preus públics corresponents a la prestació de 
serveis de les llars d’infants municipals del curs 2018-2019.

Calafell, 31 de maig de 2018

La tècnica d’Ensenyament
Lluïsa Rodríguez Cortés
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