EXTRACTE DE L’ANNEX 3 I 5 DE L’ORDENANÇA FISCAL C-10
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES LLARS D’INFANTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1r.Tarifes
S’estableix un sistema de tarifació social per a les famílies empadronades a Molins de Rei, en funció de la
renda mensual disponible per càpita de les famílies usuàries, amb reduccions de l’import general. Les
famílies sol·licitants de plaça que no estiguin empadronades a Molins de Rei abonaran l’import general.
TARIFES CURS 2014-2015 I SEGÜENTS:

CONCEPTE

Quota
mensual
d’escolarització (jornada
completa)
Ampliació d’horari, per
cada hora, mensualment
Hora esporàdica

IMPORT
GENERAL

IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL
(% de reducció sobre l’import general)
10%
20%
40%
60%
75%
(Renda de
(Renda de (Renda de (Renda de
(Renda
405,01 a
343,01 a
278,01 a
219,00 a
<219,00€
470,00€
405,00€
343,00€
278,00€
mensuals)
mensuals)
mensuals) mensuals) mensuals)

183,79€

165,41€

147,03€

110,27€

73,52€

45,95€

34,91€

31,42€

27,93€

20,95€

13,96€

8,73€

9,28€

8,35€

7,42€

5,57€

3,71€

2,32€

Article 2n. Obligació de pagament
1.- L’obligació de pagament neix des del moment de la formalització de la matrícula o reserva de plaça. La
quota d’escolarització tindrà periodicitat mensual per tal de facilitar el pagament fraccionat del preu total
del servei. S’entén que les famílies adquireixen el compromís de pagament íntegre de les 11 quotes
mensuals d’escolarització del curs (o a partir del mes d’incorporació de l’infant a la llar) corresponents al
fraccionament del preu del conjunt del curs escolar (de setembre a juliol).
2.- L’import general de les 11 mensualitats cobreix la part del cost del servei que no està subvencionada
per l’Ajuntament de Molins de Rei i per altres institucions, i que han d’abonar les famílies. Les excepcions
al pagament íntegre de tot el curs escolar s’estableixen a l’article 4.7.
Article 3r. Tarifació social
L’import reduït de la taxa que hauran d’abonar els usuaris del servei s’estableix mitjançant un sistema de
tarifació social, d’acord amb el nivell de renda mensual disponible per càpita de les famílies sol·licitants
relatiu al darrer exercici fiscal.
Trams de renda mensual disponible per càpita
<219,00€ mensuals
de 219,00€ a 278,00€ mensuals
de 278,01€ a 343,00€ mensuals
de 343,01€ a 405,00€ mensuals
de 405,01€ a 470,00€ mensuals

Import reduït per
Tarifació Social
75%
60%
40%
20%
10%

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 470,00€ abonaran l’import general.
En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir l’import fins al
100% del preu general.
L’import que determini l’Ajuntament que ha d’abonar cada família en la resolució de la tarifació social, serà
definitiu per a tot el curs escolar, llevat d’informe dels Serveis Socials municipals en un altre sentit.
La sol·licitud haurà de ser lliurada dins del període de matrícula. En el cas de formalitzar la matrícula fora
del període establert (llista d’espera), la família tindrà 10 dies hàbils per lliurar la documentació, a partir de
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la data de liquidació. La no presentació de la documentació dins de termini suposarà que s’apliqui
automàticament la tarifa general.
Fórmula de càlcul del nivell de renda:
-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C
On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels ingressos nets anuals
de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan referència al darrer exercici
fiscal.
On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de l’any
corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la hipoteca o lloguer de la
residència habitual.
On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.
Article 5è. Bonificacions
1.- No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, per la qual cosa,
s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti ambdós conceptes simultàniament.
2. S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies monoparentals amb
residència a Molins de Rei. Aquestes bonificacions no són compatibles amb altres bonificacions i
exempcions regulades en aquesta taxa:
-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals.
-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills.
-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.
Per tenir dret a aquesta bonificació cal que la família que la sol·licita disposi de la condició de família
nombrosa o família monoparental segons els criteris especificats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de
Protecció a les Famílies Nombroses, o el Decret 151/2009 de desplegament parcial de la llei 18/2003 de 4
de juliol de suports a les famílies respectivament i tinguin la seva residència a Molins de Rei.
-Situacions especials: Titulars amb nacionalitats no homologables o no conveniades. Podran acollir-se
sempre que tinguin vigent el permís de residència, i amb domicili a Molins de Rei.
3. Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a les llars d’infants municipals, i que tinguin la
seva residència a Molins de Rei, que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa general segons el
criteri següent:
-Dos germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €, bonificació del 10%.
Aquesta bonificació tampoc és compatible amb altres bonificacions regulades en aquesta taxa.
4.- Les bonificacions són aplicables, exclusivament, a les famílies empadronades a Molins de Rei.
Article 6è. Tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions i exempcions.
El tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions contemplades en aquesta taxa correspon
al Negociat de Rendes de l’Ajuntament.
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