Ajuntament
de Botarell

TEXT REGULADOR DEL PREUS PÚBLICS PER DETERMINADES PRESTACIONS
RELACIONADES AMB EL SERVEI DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER
CICLE, SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS DE BOTARELL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que preveuen els articles 41 i 20.4 ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix els preus públics per determinades prestacions relacionades amb el
servei de l’Escola d’educació infantil de primer cicle de Botarell, servei municipal de la Llar
d’infants de Botarell.
Article 2n.- Prestacions objecte de pagament
1. L’adquisició de material escolar que es realitza amb la primera matriculació a la Llar
d’infants municipal.
2. L’adquisició d’uniformes de la Llar d’infants, que es realitza per unitats sota demanda dels
seus usuaris.
Article 3r.- Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que
sol·licitin, utilitzin o resultin beneficiades o afectades per les prestacions que constitueixen
l’objecte de pagament d’aquests preus públics.
2. En el supòsit que les persones obligades al pagament siguin menors d’edat o
incapacitats, també estan obligats al pagament les persones que tinguin la pàtria potestat o
els representants legals dels mateixos.
3. La concurrència de diversos obligats al pagament en un mateix pressupost d’una
obligació, determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment
de totes les prestacions.
Article 4t.- Tarifes
Els imports dels preus o tarifes a pagar, exempts d’IVA per aplicació de l’article 20.Uno.9º de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, són els següents:
1. Per l’adquisició de material escolar que es realitza amb la primera matriculació a la Llar
d’infants municipal: 20,00 euros / preu únic
2. Per l’adquisició d’uniformes de la Llar d’infants, que es realitza per unitats sota demanda
dels seus usuaris:
Concepte
Xandall d’hivern
Pantaló d’hivern
Samarreta d’hivern
Xandall d’estiu
Pantaló d’estiu
Samarreta d’estiu
Bata

Import
15,50 euros/unitat
8,00 euros/unitat
7,50 euros/unitat
14,00 euros/unitat
7,00 euros/unitat
7,00 euros/unitat
8,50 euros/unitat
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Article 5è.- Naixement de l’obligació de pagament i forma de pagament
1. L’obligació de pagament per l’adquisició de material escolar que es realitza amb la
primera matriculació a la Llar d’infants municipal neix amb la formalització d’aquesta primera
matriculació. En aquell mateix moment s’haurà d’efectuar el pagament mitjançant efectiu o
presentar còpia del rebut d’ingrés bancari de l’import a qualsevol dels comptes titularitat de
l’Ajuntament de Botarell.
2. L’obligació de pagament per l’adquisició d’uniformes de la Llar d’infants, que es realitza
per unitats sota demanda dels seus usuaris, neix en el moment en què es realitza la
sol·licitud i es procedeix a l’entrega de l’uniforme sol·licitat. En aquell mateix moment s’haurà
d’efectuar el pagament mitjançant efectiu o presentar còpia del rebut d’ingrés bancari de
l’import a qualsevol dels comptes titularitat de l’Ajuntament de Botarell.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest text regulador ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Botarell de data 28 de
març de 2018, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i tindrà efecte a partir del curs escolar 2018-2019, mantenint-se vigent fins
que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.”
Contra l’acord d’aprovació dels preus públics i el seu text regulador, que constitueix una
disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
dins del termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.
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