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[NUMRESORT]
Departament de Comunicació
CM CAMI DE MATARO N.0010
08339 VILASSAR DE DALT
BARCELONA

NOTIFICACIÓ
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2017, va adoptar
l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000215
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de la modificació
de l'Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l'assistència a la Llar d'Infants
Municipal.
Relació de fets i fonaments jurídics.

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió plenària de data 27 de juliol de 2017, amb el
quòrum legalment exigible va aprovar provisionalment, entre altres, la modificació de
l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar
d’Infants Municipal.
1. Aquest acord provisional d’aprovació de les Ordenances fiscals per a 2017, va ser
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 31 de juliol i exposat al
públic per un termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació.
El termini d’exposició publica acabava el dia 14 de desembre de 2017.
2. El dia 13 de desembre el Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i representació del
Grup municipal del PDeCAT, presenta al registre general de l’Ajuntament, un escrit que
ha estat registrat amb el núm. de registre d’entrada E2017005863.
3. La intervenció municipal ha emès l’informe 716/2017 el qual consta a l’expedient i del que
es transcriuen literalment els seus fonaments 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 i 4t, com a motivació
d’aquest acord:
«
3.1 Al·legació núm. 1 aquesta al·legació és en referència a la numeració de l’articulat,
concretament l’article 8è està numerat erròniament com a 6è. Demana el Sr. Regidor
que es raonin les causes per les quals s’ha produït aquest error, al respecte aclarir al
Regidor que qui subscriu no posseeix el do de la infal·libilitat i també comet errades.
S’estima aquesta al·legació i es proposa rectificar la numeració de l’articulat.
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3.2 Al·legació núm. 2, Aquesta al·legació, que es transcriu a continuació, fa referència
a que el text de l’Ordenança exclou del que es considera unitat familiar a certes
tipologies de famílies:
«Segona.- Que la moció de la proposta d’acord aprovada provisionalment en el Ple del 27/7/2017, en el
seu punt primer, que recull integra el text de l’ordenança fiscal 13, conté una greu discriminació vers les
famílies composades per parelles de fet, ja sigui presumptes, inscrites o reconegudes notarial,
administrativa o jurídicament. També té una part d’ambigüitat, ja que exclou les unitats familiars
composades d’una parella estable amb fills sense relació parentiva però que conviuen i estan
empadronats a la mateixa llar, i tampoc preveu el cas que amb una situació familiar com la descrita, es
pugui accedir amb les mateixes garanties a la prestació de la tarifació social».

En cap cas l’ordenança vol excloure cap de les tipologies familiars existents el dia
d’avui. Per tant per esvair qualsevol mena de dubtes es proposa la següent redacció per
a l’article 6.2 de l’Ordenança:
«2. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la
unitat familiar, l’alumne/a que es matricula, el pare, la mare, el tutor/a o persona
encarregada de la guarda i custòdia i els germans menors de 25 anys que convisquin al
mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan es
tracti de persones amb grau reconegut de discapacitat.
Es consideraran membres de la unitat familiar i per tant germans de l’alumne, aquells
que convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin
amb ell un o els dos tutors
A aquest efecte només es considerarà com a membres computables aquells que figurin
empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui
no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran
les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de l’acreditació
reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de
setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies. Per a la seva justificació caldrà presentar el títol de família monoparental
expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.»
3.3 Al·legació núm. 3, enumerada com a Primera en l’escrit d’al·legacions, per tant ens
referim a l’al·legació Primera de la pàgina 2, la qual es transcriu tot seguit:
Primera.- Que la moció de la proposta d’acord aprovada provisionalment en el Ple del 27/7/2017, en el
seu punt primer, que recull integra el text de l’ordenança fiscal 13, conté una vulneració normativa
contraria ais legítims interessos dels usuaris, concretament a un deis articles 6é (o potser 8é, segons la
reclamació primera) de Normes particulars de Gestió, en el seu punt 2, diu:
«2.La baixa total o parcial dels serveis no clona dret a la devolució deis rebuts emesos».
Aquests article 6é/8é.2 (¿?) i els seus efectes, son clarament contraris a l’esperit del legislador, ja que es
proposen les taxes com una contraprestació d’un servei rebut, i aquest, s’ha d’ajustar al cost real de la
prestació, en aquest cas la Llar d’infants. El fet d’haver emès un rebut o no, no determina la prestació
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rebuda, per la qual cosa s’ha d’ajustar el pagament de la taxa exclusivament a la prestació del servei, en
conseqüència, ha de preveure el prorrateig i la devolució de import, previst normativament ais arts. 24.2,
26.2 i 26.3 del RDL 2/2004 TRLRHL, tot al contrari del que afirma l’articulat, que en la nostra opinió, es
contrari a l’ordenament jurídic i per tant nul de ple dret:
2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la
correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa,
el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan
en la correspondiente ordenanza fiscal.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el
derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente

En referència a aquesta al·legació indicar que tal com preveu l’art. 10.1, la taxa
s’estableix en 10 quotes que es liquidaran per mesos vençuts, i meriten mensualment el
primer dia de cada mes. La normativa que cita el Sr. Regidor es refereix a aquelles taxes
de cobrament periòdic que meriten anualment i ens diu la norma que ho faran el dia 1 de
gener i és en aquests casos que es prorratejarà la quota en els termes que estableixi la
pròpia ordenança.
En el cas que ens ocupa la taxa merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que
s’inicia la prestació del servei, que coincideix amb el primer dia de l’inici del període
lectiu de cada més que a més a més coincideix amb el període impositiu.
El Tribunal Suprem, reiteradament ha declarat que les ordenances fiscals poden establir
importants definicions i prescripcions del procediment de gestió i recaptació.
Així doncs, en compliment del principi de legalitat que el Tribunal Constitucional ha
imposat per a l’exigibilitat dels ingressos locals "coactius", les ordenances tenen un
paper transcendental; així es dedueix de les Sentències del Tribunal Constitucional
núm.185/1995, de 14 de desembre i 233/1999, de 28 de desembre.
En les sentències esmentades, el Tribunal Constitucional ha deixat clar que la imposició
coactiva de les prestacions patrimonials de caràcter públic ha de sotmetre’s al principi
de reserva de llei, encara que es matisa el caràcter de reserva relativa, en la qual, tot i
que els criteris o principis que han de regir la matèria s’han de contenir en una llei,
resulta admissible la col·laboració del reglament, sempre que l’esmentada col·laboració
es produeixi en termes de subordinació, desenvolupament i complementarietat.
És per això anterior que la pròpia ordenança regula el procediment per causar baixa i els
terminis per a comunicar-ho a l’administració i els efectes que tindran les baixes sobre
la liquidació de quotes.
Correspon per tant desestimar aquesta al·legació, no obstant això atès que les
Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
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ciutadans, en els termes exigits per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, per tal que efectivament compleixin aquestes funcions cal adaptar-les
puntualment a les modificacions legals mes significatives i corregir aquells apartats que
la gestió diària demostra millorables i és per això que es proposa introduir el següent
article núm. 6 i renumerar en conseqüència tots els articles posteriors:
«Article 6è . Acreditament
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’inicia la prestació
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la naturalesa de la taxa, el primer dia del
període lectiu de cada mes.
El període impositiu s’iniciarà simultàniament amb la meritació de la taxa i finirà
l’últim dia de cada mes natural.»
3.4 Al·legació núm. 4, enumerada com a Segona en l’escrit d’al·legacions, per tant ens
referim a l’al·legació Segona de la pàgina 2, la qual es transcriu tot seguit:
Segona.- Pel mateix raonament del legislador referent a les Taxes i la normativa esmentada en la
impugnació primera, tampoc es pot admetre la NO retroactivitat del servei en la seva revisió, ja que si
es produeix el fet que aquesta determina la veracitat d’unes circumstàncies recollides, tipificades i
valorades econòmicament que produeixen una modificació certa, prevista i aplicable en la tarifació
social, aquesta ha de tenir els efectes des del moment que es sol·licita a l’Administració actuant, tot i que
això impliqui retroactivitat deis efectes econòmics, per tal de mantenir la proporcionalitat econòmica
que li pertoca en el servei rebut, i no patir un greuge comparatiu amb altres grups econòmics d’usuaris.
La quota resultant del procés de revisió no s’aplicarà mai amb caràcter retroactiu.
S’ha de tenir en compte també que en matèria de prestacions socials, la data d’efectes de les sol·licituds,
rau i és efectiva des del moment del comunicat a l’administració, independentment que a posteriori es
pugui aportar major documentació de la inicial (Ex. Obtenció de la Targeta acreditativa de discapacitat,
de 1’Instituí català d’assistència i serveis socials de la Generalitat de Catalunya). En aquests casos de
prestacions o reconeixements de situacions socials, els hi és d’aplicació l’art.39.3 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, pel que fa ais efectes
favorables a l’interessat, efecte que obligatòriament ha de recollir l’Ordenança Fiscal 13, ja que
precisament regula la tarifació social de la prestació del servei. Aquest precepte, també li és d’aplicació
a la impugnació primera.
3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos
de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione
derechos o intereses legítimos de otras personas
Entenem que tant la impugnació primera com segona, reflecteixen i argumenten clarament la vulneració
dels drets deis usuaris que conté l’Ordenança Fiscal núm.13 aprovada provisionalment en el Ple del
27/07/2017. Drets recollits explícitament en l’ordenament jurídic esmentat, per la qual cosa, els seus
efectes son nuls de ple dret en aplicació de l’art.47 de la Llei 39/2015 del PACAP.

Tal i com ja s’ha posat de manifest en la resposta de l’anterior al·legació, el Tribunal
Suprem, reiteradament ha declarat que les ordenances fiscals poden establir importants
definicions i prescripcions del procediment de gestió i recaptació. Aquest és el cas que
de la regulació que fa l’art.7è de l’ordenança relatiu a la revisió extraordinària de la
tarifació social, quan determina els criteris d’aplicació de la quota resultant del procés
de revisió. Res té a veure la regulació que fa l’ordenança fiscal dels aspectes
substantius i d’aplicació d’aquesta taxa, amb la possibilitat excepcional de la
retroactivitat dels actes administratius que es recull a l’art. 39 de la Llei 39/2015 d’1
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d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques a
què fa referència el Sr. Regidor.
Es proposa desestimar aquesta al·legació.
4. Pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’acord d’aprovació provisional, aclarir al
Regidor que la modificació d’aquesta ordenança, no serà definitiva fins que el Ple resolgui
les al·legacions i l’aprovi definitivament. La suspensió prevista a l’article 117 de la Llei
39/2015, opera exclusivament respecte actes definitius, no actes de tràmit. La suspensió,
amb el procediment no resolt (com és el cas), aniria en contra de l’obligació de
l’administració de resoldre en termini (article 21 de la Llei 39/2015).
Per tant, al respecte de la suspensió que sol·licita s’ha de desestimar pels motius exposats.
5. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable procedint la seva
aprovació pel Ple, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
6. En concordança amb els apartats anteriors, respecte del text d’Ordenança aprovat
provisionalment en sessió de data 27 de juliol de 2017, es proposa al Ple Municipal la
introducció de les següents modificacions :
a) L’article 5 queda redactat de la següent manera:
<< Article 5è. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’inicia la prestació
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la naturalesa de la taxa, el primer dia del
període lectiu de cada mes.
El període impositiu s’iniciarà simultàniament amb la meritació de la taxa i finirà
l’últim dia de cada mes natural. >>
b) A l’article 6.2 s’afegeix el paràgraf següent:
<< Es consideraran membres de la unitat familiar i per tant germans de l’alumne,
aquells que convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i
comparteixin amb ell un o els dos tutors. >>
c) A l’article 6.3 s’afegeix el paràgraf següent:
<< Quan no existeixi obligació de declarar per a l’ IRPF per no superar els imports
establerts a la normativa de l’Impost, la renda equivalent es determinarà en aquests
casos per l’addició dels rendiments del treball, els rendiments de l’arrendament de béns
immobles, els rendiments dels comptes bancaris i altres rendiments del capital
mobiliari, menys les despeses deduïbles. Aquesta informació s’obtindrà mitjançant
consulta telemàtica a l’AEAT. >>
d) A l’article 7.1 s’afegeix la frase que apareix en negreta :
<< El procediment de revisió s’iniciarà en tot cas a instància de part, mitjançant
sol·licitud dels pares, tutors o representants legals del menor i s’haurà de presentar en el
model normalitzat de que disposen els centres educatius. Aquesta sol.·licitud, signada i
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juntament amb la documentació justificativa, es presentarà al registre general de
l’Ajuntament. >>
e) La Disposició final queda redactada de la següent manera:
<< Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 27 de setembre de
2017, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles que no s'hagin modificat restaran vigents >>
8. És el Ple Municipal l’òrgan competent per l’adopció de l’acord que es proposa, en
exercici de la competència que li ve atribuïda per l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local.
Fonaments de dret

Els articles 16 al 21 i 24 i 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els articles 22.2.d), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
L’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (concepte de taxa).
Proposta d’acord

1. Estimar pels motius expressats anteriorment, les al·legacions primera i segona de
l’escrit presentat pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i representació del Grup
municipal del PDeCAT, amb referència E2017005863 al Registre General.
2. Desestimar pels motius expressats anteriorment, les al·legacions tercera i quarta de
l’escrit d’al·legacions esmentat en l’apartat anterior.
3. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de
la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:

«ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i Naturalesa

A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la prestació del serveis de Llar d’infants municipal.
Article 2n. Fet Imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis següents:
a) El servei d’escolarització a la Llar d’Infants municipal de Vilassar de Dalt
b) El servei d’alimentació a la Llar d’Infants municipal de Vilassar de Dalt.
c) La prestació de qualsevol altre servei educatiu complementari a la Llar d’Infants
municipal de Vilassar de Dalt.
Article 3r. Subjectes Passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa, tots els infants matriculats a la Llar d’Infants
Municipal per voluntat expressa dels seus pares, mares i/o tutors/es, qui com a
responsables directes i usuaris passius, tindran l’obligació de fer efectiva aquesta taxa.
Article 4t. Quota tributària i reduccions de la tarifa

1. La quota d’aquesta taxa, és la que es fixa en les tarifes que tot seguit es relacionen per
cadascun dels diferents serveis o activitats, l’import líquid de la Taxa es calcula
mitjançant tarifació social, establint un seguit de bonificacions en funció de la renda i
el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne/a, d’acord amb
els llindars de renda establerts més endavant:
Les taxes bàsiques per a la prestació dels serveis regulats en la present ordenança seran:
CURS ESCOLAR 2017-2018:
a) Per assistència (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ........................................ 290,00 €/mes
b) Per l’ús fix dels serveis complementaris:
i. Ampliació horària de 8 a 9 del matí .............................................. 60,00 €/mes
ii. Servei de menjador (Permanència de 13 a 15 h, dinar i berenar) .... 8,90 €/dia
c) Per l’ús esporàdic dels serveis complementaris:
i. Permanències ................................................................................. 5,35 €/hora
ii. Servei de menjador (Permanència de 13 a 15 h, dinar i berenar) .... 8,90 €/dia
d) Altres taxes:
i. Material escolar .................................................................................15,00 €
ii. Excursions .........................................................................................35,00 €
iii. Casal d’estiu ................................................................................... 50,00 €/set.
iv. Espais Familiars ............................................................................ 20,00 €/mes
S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a
Vilassar de Dalt (tot el nucli familiar ha d’estar-hi empadronat).
Les famílies interessades en sol·licitar aquestes bonificacions ho hauran de fer en el
moment de la inscripció, aportant la documentació econòmica que se’ls requereixi o
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària.
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L’import de les bonificacions es determina per la “renda equivalent” basada en els
ingressos bruts anuals pel nombre d’unitats calculat a partir del nombre de membres de
la unitat familiar, seguint una escala d’equivalència.
Article 5è. Meritació

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’inicia la prestació del
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la naturalesa de la taxa, el primer dia del període
lectiu de cada mes.
El període impositiu s’iniciarà simultàniament amb la meritació de la taxa i finirà l’últim
dia de cada mes natural.
Article 6è. Procediment per a determinar la tarifació social:

Per a la determinació de la tarifa a aplicar se seguiran els criteris i procediment següents:
1. Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei de la Llar d’infants
municipal, llevat d’aquelles que manifestin explícitament en el full de matricula que
renuncien a l’esmentada tarifació social i en aquest cas se’ls aplicarà el tram més alt de
tarifació durant tot els curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es
puguin acollir de nou a la tarifació social.
2. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat
familiar, l’alumne/a que es matricula, el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada
de la guarda i custòdia i els germans menors de 25 anys que convisquin al mateix
domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de
persones amb grau reconegut de discapacitat.
Es consideraran membres de la unitat familiar i per tant germans de l’alumne, aquells
que convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin
amb ell un o els dos tutors
A aquest efecte només es considerarà com a membres computables aquells que figurin
empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui
no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran
les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de l’acreditació
reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de
setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies. Per a la seva justificació caldrà presentar el títol de família monoparental
expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
3. Es calcularà el nivell de renda equivalent de la unitat familiar.
Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram
de la tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels
ingressos anuals que per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el
total d’ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar.
Amb la signatura del full de matrícula, les famílies que no renunciïn a la tarifació
social, autoritzen a l’Ajuntament per tal que aquest obtingui de forma directa per

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

mitjans telemàtics la informació relativa a la renda de l’Agència Estatal Tributària, i les
consultes oportunes per a determinar la situació socioeconòmica familiar.
Al full de matrícula hauran de constar les dades completes i les signatures dels tutors o
altres membres que formen la unitat familiar i tenen ingressos computables. Només hi
podran constar les dades d’un tutor en els casos de famílies monoparentals.
Si la família no ha renunciat a la tarifació social, amb anterioritat a l’inici del curs (tant
aviat com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible, previsiblement al mes
de juliol), el Servei de Gestió Tributària, farà d’ofici la consulta, mitjançant
interoperabilitat amb l’Agència Tributària, de les dades que consten a la declaració del
IRPF o certificat d’imputacions.
Per al càlcul de la RENDA EQUIVALENT de la unitat familiar, es computaran els ingressos
familiars de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici del curs (exercici 2016 per
al curs 2017-2018).
La renda equivalent a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables
general i de l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal
liquidat, o les que constin a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat
familiar. (caselles 392+405 del model D-100 de l’impost sobre la renda de les persones
físiques per a l’exercici 2016).
Quan no existeixi obligació de declarar per a l’ IRPF per no superar els imports
establerts a la normativa de l’Impost, la RENDA EQUIVALENT es determinarà en aquests
casos per l’addició dels rendiments del treball, els rendiments de l’arrendament de béns
immobles, els rendiments dels comptes bancaris i altres rendiments del capital
mobiliari, menys les despeses deduïbles. Aquesta informació s’obtindrà mitjançant
consulta telemàtica a l’AEAT.
El Servei d’Educació, en aquells casos en què no es pugui documentar els ingressos
familiars a través de la renda o del certificat d’imputacions, demanarà a la família que
presenti una Declaració Responsable acompanyada de la documentació econòmica dels
darrers sis mesos i es valorarà en quina franja de la tarifació es troba aquella família,
emeten l’informe tècnic corresponent. En el cas que la família no presenti la
documentació requerida en el termini atorgat, se li aplicarà el tram de tarifació més alt.
4. Establiment del preu mensual:
Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del Servei Escolar i s’utilitzarà el
següent quadre, en el qual les quantitats indicades fan referència al nivell de renda de la
unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.
La “renda equivalent” s'ha calculat en base a l'Índex de renda de suficiència de
Catalunya, IRSC (7.967,73 EUR), i emprant l'escala d'Oxford-OCDE ajustada,
consistent a calcular, en primer lloc, la mida equivalent de la llar, en què s'assigna un
valor d'1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada
membre addicional i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l'IRSC.
A les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,3 unitats al “nombre equivalent” de
membres i a les famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33%
se’ls afegirà 0,3 unitats.
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La primera columna mostra la renda equivalent corresponent a 1 vegada l'IRSC, la
segona 1,25 vegades l’IRSC, la tercera 1,5 vegades l’IRSC, la quarta el 2 vegades
l’IRSC, la cinquena 2,5 vegades l'IRSC i la sisena 3,5 vegades l’IRSC.
Llindars de renda familiar segons el nombre de membres:
IRSC

7.967,73

TRAMS

Núm. vegades IRSC

1

1,25

1,5

2

2,5

3,5

Membres

Ponderació. Familiar

A

B

C

D

E

F

2

1,50

11.951,60

14.939,49

17.927,39

23.903,19

29.878,99

41.830,58

3

1,80

14.341,91

17.927,39

21.512,87

28.683,83

35.854,79

50.196,70

4

2,10

16.732,23

20.915,29

25.098,35

33.464,47

41.830,58

58.562,82

5

2,40

19.122,55

23.903,19

28.683,83

38.245,10

47.806,38

66.928,93

6

2,70

21.512,87

26.891,09

32.269,31

43.025,74

53.782,18

75.295,05

7

3,00

23.903,19

29.878,99

35.854,79

47.806,38

59.757,98

83.661,17

Tarifes Bonificades

50,00

90,00

130,00

170,00

210,00

250,00

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real
de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilassar de Dalt uns
serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de
les famílies.
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00h
i de 15.00 a 17.00h) seran les següents:
Tarifes
Renda familiar

Menor o igual a A

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

Entre E i F

Mes gran que F

Tarifa

1

2

3

4

5

6

7

% bonificació

82,76%

68,97%

55,17%

41,38%

27,59%

13,79%

0,00%

Quota mensual

50,00

90,00

130,00

170,00

210,00

250,00

290,00

Si la família té dos fills matriculats a la Llar d’Infants municipal, se li aplicarà la tarifa
corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, dos
trams si hi té tres fills matriculats. En cas que el tram de renda familiar correspongui ja
al preu més baix, l’usuari podrà sol·licitar a l’Equip d’Atenció Bàsica dels Serveis
Socials Municipals, la revisió corresponent.
5. S’estableix una reducció del 100% per aquelles famílies en situació de risc d'exclusió
social, amb ingressos insuficients, que es troben en seguiment per part dels Serveis
socials municipals. Per accedir a aquesta reducció caldrà acreditar la situació de
vulnerabilitat social de la persona o família, mitjançant la presentació de l’informe
emès per l’Equip d’Atenció Bàsica dels Serveis Socials Municipals.
En qualsevol cas, tant la concessió com la denegació d’aquesta exempció haurà de ser
acordada per resolució de l’alcalde o regidor en qui delegui.
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Article 7è. Condicions i requisits per a la revisió extraordinària de la tarifació social.

1. De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que
suposin un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions
econòmiques, etc.), les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin
acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran de sol·licitar la
revisió de la quota i presentar la documentació acreditativa per tal que sigui valorada
pel Servei d’Educació.
Per sol·licitar la revisió de la quota caldrà acreditar documentalment una disminució
d’ingressos de la unitat familiar de mínim de un 30% respecte als ingressos computats
en establir la quota, segons el sistema de tarifació social, al principi de curs. Per
realitzar la valoració només s’admetrà documentació emesa per organismes oficials i/o
empreses.
El procediment de revisió s’iniciarà en tot cas a instància de part, mitjançant sol·licitud
dels pares, tutors o representants legals del menor i s’haurà de presentar en el model
normalitzat de que disposen els centres educatius. Aquesta sol.·licitud, signada i
juntament amb la documentació justificativa, es presentarà al registre general de
l’Ajuntament.
2. L’Ajuntament valorarà la idoneïtat de la documentació presentada i en base a aquesta
resoldrà sobre la tarifa a aplicar. En cas de ser necessari, es podrà requerir més
documentació complementària.
En el supòsit que la disminució d’ingressos al·legada sigui inferior al percentatge
esmentat es desestimarà la sol·licitud de revisió i es continuaran cobrant les quotes
inicialment fixades.
Si un cop analitzada la sol·licitud de revisió es desprèn que, malgrat la disminució
d’ingressos sigui del 30% o superior, si no suposa un canvi de llindar de renda es
continuarà aplicant la taxa inicialment assignada.
La quota resultant del procés de revisió no s’aplicarà mai amb caràcter retroactiu.
Si de la revisió resulta un canvi de tarifa, aquest s’aplicarà segons els següents terminis:
a) Si la sol·licitud es presenta de l’1 al 15 del mes, l’aplicació correspondrà al mes
següent.
b) Si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 del mes s’aplicarà al cap de dos mesos.
Si la revisió resulta denegada es comunicarà a la família per escrit a través de l’escola.
3. La família es compromet a informar a la direcció del centre on estiguin matriculat
l’alumne/a de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació i que suposi tornar a
la franja de tarifació social assignada abans de la revisió.
4. L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la revisió realitzada si es considera que les
condicions al·legades han canviat en benefici de la família i no s’ha informat del fet.
5. L’Ajuntament, en casos degudament justificats, i quan raons d’interès social o
econòmic de les famílies ho aconsellin, podrà interpretar i aplicar discrecionalment les
condicions de revisió de la tarifació social, vetllant per l’interès de l’alumne/a.
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Article 8è. Normes particulars de gestió

1. La taxa anual del curs escolar es distribueix en 10 quotes mensuals, de setembre a juny.
Els rebuts es faran efectius mensualment i per mesos vençuts.
Els tutors domiciliaran el pagament a una institució bancària. En el cas de rebutjar, pel
motiu que sigui, la domiciliació bancària, la taxa es farà efectiva pel seu import anual
(10 mensualitats) i per una sola vegada.
Els rebuts s’emetran durant la primera setmana de cada més, llevat del setembre que
s’emetran entre el dia 10 i el dia 20.
El mes de juliol s’emetran els rebuts corresponents als àpats, si n’hi ha.
Els rebuts inclouran, si s’escau, les quotes del servei de permanències i de menjador
2. La baixa total o parcial dels serveis no dóna dreta a la devolució dels rebuts emesos.
Les baixes del servei d’escolaritat o menjador s’hauran de comunicar per escrit, lliurant
el corresponent document de baixa degudament signat a la direcció del centre. Per tal
que no s’emeti la liquidació corresponent, la família haurà de comunicar la baixa o la
modificació dels serveis contractats abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la
baixa o modificació del servei. Si la baixa o modificació s’informa més tard del dia 25
del mes anterior al que es produeixi, els efectes en la liquidació de les quotes es
produiran a l’inici del més següent al de la modificació o baixa. Conseqüentment,
l’Ajuntament no retornarà en cap cas l’import de liquidacions ja emeses.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Les baixes en la prestació del servei efectuades a petició de la persona interessada,
comportaran la pèrdua de la reserva de plaça pel curs següent, la qual cosa comportarà
que hagi de superar el procés de pre-matrícula en el cas que vulgui iniciar el curs
següent.
Disposició addicional

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria

De forma transitòria i només per al curs escolar 2017 – 2018, aquelles famílies que
manifestin explícitament en el full de matricula o document normalitzat, que se’ls lliurarà a
tal efecte, que renuncien a l’esmentada tarifació social, se’ls aplicarà la següent tarifa:
CURS ESCOLAR 2017-2018 (tarifa transitòria):
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a) Grup de petits (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ......................................... 275,20 €/mes
b) Grup de petits (de 9 a 13 h) ................................................................ 172,00 €/mes
c) Grup de mixtes (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ....................................... 240,00 €/mes
d) Grup de mixtes (de 9 a 13 h) .............................................................. 161,00 €/mes
e) Grup de mitjans (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ...................................... 240,00 €/mes
f)

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

g) Grup de grans (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ......................................... 240,00 €/mes
h) Grup de grans (de 9 a 13 h) ................................................................ 161,00 €/mes
Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 27 de setembre de 2017,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'hagin modificat restaran vigents.»
4. Aquest acord definitiu en matèria de modificació d’aquesta Ordenança fiscal, així
com el text íntegre, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. Contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
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