EL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’IMET DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
us informa:
Preus públics i requisits per a sol·licitar bonificació
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
-

La Baldufa, espai municipal per a la infància
Llar d’infants municipal L’Escateret

PREUS PÚBLICS CURS 2018-2019 LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Preus públics curs 2018-2019 (de setembre de 2018 a juliol de 2019)
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs escolar de
setembre a juny (10 mesos)

193,00

- ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les tres
primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos possibilitats:
a) ESCOLARITZACIÓ MITJA JORNADA (matí)
b) NO ESCOLARITZACIÓ
- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora

83,00
zero
6,85
5,50
3,10

Euros

Notes comunes:
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el rebut de
pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la quota corresponent al
mes de setembre (primer mes del curs escolar).
2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada mes.
3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el mes, a l’efecte
de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import de la mensualitat.
4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar igualment la quota
pel concepte d’escolaritat.
5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a devolució de
la quota.
6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies.
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es facin absències
justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut corresponent, però en aquest es
descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,90 € per dia no utilitzat.
8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 a 3 anys, en
cap cas pels infants de 0-1 any.
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a l’article
21 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació del 50% a les quotes sempre
que el llindar de renda de la unitat familiar no superi els límits següents:
Núm. membres família (1)
1
2
3
4 o més

llindar renda (2)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar
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BONIFICACIÓ LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (50% de les quotes)
Conceptes a Bonificar
Gaudiran d’una bonificació del 50% dels preus públics per ensenyaments a les Llars d’Infants
municipals, els obligats al pagament que compleixen la totalitat dels requisits que tot seguit
s’especifiquen.
Requisits
1) Llindar de renda: No podrà superar els límits següents:
Núm. membres
família (1)
1
2
3
4 o més

llindar renda (2)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar

2) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú amb una
antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició del benefici fiscal.
3) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre
immoble excepte l’habitatge habitual. No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de
la unitat familiar posseeixen fins a dos places d’aparcament i/o un traster sempre que siguin d’ús
directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència
judicial s’atribueix l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant
només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial.
4) La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la
unitat familiar no ha de superar els 15.000,00 €.
5) Cap membre de la unitat familiar ha de tenir deutes amb l’Ajuntament.
Tramitació
Les persones interessades que vulguin sol·licitar la corresponent bonificació per a les Llars d’infants
municipals, s’hauran d’adreçar a:
•

Departament de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon 93 893 00 00 (ext 1100) / Fax 93 814 24 25
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores.

I hauran de presentar la següent documentació (original i fotocòpies):
DNI : Majors 16 anys.
Justificant ingressos:
Si és pensionista: certificat de la Seguretat Social dels ingressos mensuals.
Si es treballa: presentar 3 últimes nòmines.
Si no es treballa:
Certificat d’ingressos SOC (antic INEM: trucar al 901 119 999 o sol·licitar a www.sepe.es)
Certificat d’ingressos Seguretat Social (Rbla. Principal, 86)
Informe vida laboral (trucar al 901 502 050 o sol·licitar a www.seg-social.es)
En el cas de ser major de 16 anys i estar estudiant: presentar certificat d’estudis.
Matricula escola/llar (La Baldufa i l’Escateret).
En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci.
Justificar que els saldos bancaris i actius financers de la unitat familiar no superin els 15.000 €.
Certificat dades fiscals Hisenda o certificat on constin els comptes bancaris.
Certificats bancaris dels saldos, de tots el comptes, de l’últim trimestre.
Sol·licitud de la bonificació: s’omple des del mateix Departament de Gestió Tributària i haurà
d’anar signat per l’interessat.
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