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Dimarts, 17 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de  
règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament, en sessió plenària de data 28 de setembre de 2017 va 
acordar desestimar les reclamacions i suggeriments presentats contra l'ordenança número 32 reguladora del preu públic 
per a la prestació del servei d'escola bressol motivant la desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva 
de l'esmentat acord. Així mateix, es va aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança número 32 reguladora del 
preu públic per la prestació del servei d'escola bressol així com el seu text refós, segons figura a l'annex I i  II  de  
l'esmentat acord del qual forma part a tots els efectes legals, d'acord amb el text aprovat provisionalment per acord 
plenari  de  data  27  de  juny  de  2017  i  aprovant-se  que l'acord  definitiu  de  modificació  de  l'ordenança  número  32 
reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol així com el seu text refós, siguin objecte de  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i comenci a regir el dia 1 del mes següent de la publicitat al citat Butlletí.

Es publica, mitjançant anunci el text íntegre de les modificacions de l'ordenança i el text refós de l'ordenança que són les 
que a continuació es transcriuen:

ANNEX I. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 32 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL.

Article 2 – Concepte.

Es suprimeixen els apartats 2 a 5 de l'article 2 que queda redactat de la següent manera:

Article 2. Concepte.

1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es 
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin algun dels serveis d'escolarització, atenció, cura i vigilància dels 
nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol.

Article 3 – Obligats al pagament.

Es modifica la totalitat de l'article que queda redactat de la següent manera:

Article 3. Obligats al pagament.

1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques 
(pares o tutors legals en el supòsit de menors) que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d'activitats d'ensenyament i altres complementaris que es detallen a l'article 4 d'aquesta Ordenança.

Article 4 – Quantia.

Es modifica la totalitat de l'article que queda redactat de la següent manera:

Article 4. Quantia.

4.1. Quanties tarifació social dels preus públics d'escolaritat de l'escola bressol municipal.

1. El preu públic per escolaritat a l'escola bressol municipal es calcula mitjançant tarifació social, en funció de la renda i 
el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne, d'acord amb els llindars de renda establerts en la 
següent taula: C
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LLINDARS DE RENDA FAMILIAR SEGONS NOMBRE DE MEMBRES:

Núm. de membres unitat familiar A B C D E
2 11.951,60 17.927,39 23.903,19 35.854,79 47.806,38
3 14.341,91 21.512,87 28.683,83 43.025,74 57.367,66
4 16.732,23 25.098,35 33.464,47 50.196,70 66.928,93
5 19.122,55 28.683,83 38.245,10 57.367,66 76.490,21
6 21.512,87 32.269,31 43.025,74 64.538,61 86.051,48
7 23.903,19 35.854,79 47.806,38 71.709,57 95.612,76
8 26.293,51 39.440,26 52.587,02 78.880,53 105.174,04
9 28.683,83 43.025,74 57.367,66 86.051,48 114.735,31
10 31.074,15 46.611,22 62.148,29 93.222,44 124.296,59

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. La primera columna mostra la  renda equivalent 
corresponent a 1 vegada l'IRSC, la segona 1,5 vegades l'IRSC, la tercera 2 vegades l'IRSC, la quarta el 3 vegades 
l'IRSC i la cinquena 4 vegades l'IRSC.

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials establertes són les següents:

TARIFACIÓ SOCIAL ESCOLES BRESSOL

Renda Familiar Menor o
igual a A

Major a A
i fins a B

Major a B
i fins a C

Major a C
i fins a D

Major a D
i fins a E

Més gran
a E

Tarifa 1 2 3 4 5 6
Quota mensual 50,00 EUR 122,40 EUR 137,70 EUR 153,00 EUR 168,30 EUR 183,60 EUR

4.2. Quanties preu públic servei de menjador de l'Escola Bressol Municipal.

Per el servei de menjador escolar la tarifa és de 5,65 EUR per àpat.

4.3. Procediment per determinar la tarifació social de l'escolaritat de l'escola Bressol.

a)  Es  tarifarà  socialment  a  totes  les  famílies  usuàries  del  servei  d'escola  bressol,  llevat  d'aquelles  que manifestin 
explícitament  en el  full  de sol·licitud de tarifació que renuncien a l'esmentada tarifa  social.  En aquests  casos se'ls 
aplicarà el tram 6 del preu públic durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin 
acollir de nou a la tarifació social.

b)  El factor determinant per a la tarifació social és el total  de renda familiar, associat  al  nombre de membres que 
conformen la unitat familiar.

Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber a quin tram correspon la renda familiar, es calcularà la 
suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep aquesta unitat i  es relaciona aquest import amb el 
nombre total de membres de la unitat familiar.

c) Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

• L'alumne que es matricula.

• El pare i la mare o tutors legals de l'alumne.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen és compartida es tindran en compte els dos tutors a 
la unitat familiar.

Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell cònjuge que no convisqui  
amb el nen, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.

• Els germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.
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• Els germans majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons el padró consti que 
conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

Es consideren 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.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb 
l'alumne, ni els avis que hi convisquin.

d) Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de 
l'inici de curs.

Per al còmput de renda es tindrà en compte la suma de la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, 
excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo 
net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

e) Si la família no ha renunciat a la tarifació i ha autoritzat a la consulta de dades a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, amb 
anterioritat a l'inici de curs (tan aviat com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible - previsiblement al mes de  
juliol-), la regidoria d'educació farà la consulta mitjançant interoperabilitat amb l'Agència Tributària de les dades que 
consten en la declaració d'IRPF o certificat d'imputacions de l'any fiscal anterior a l'inici de curs.

Per  aquells  tutors  la  consulta  telemàtica  dels  quals  tingui  com  a  resposta  "Titular  obligat  a  declarar  i  renda  no 
presentada", es notificarà als interessats que tenen 20 dies per a obtenir i facilitar a la regidoria d'educació les dades 
fiscals  relatives  a  la  renda  de  l'exercici  a  consultar  (declaració  de  renda  o  certificat  d'imputació  de  rendes).  Si 
transcorreguts aquests dies no es presenta la informació requerida, en no poder fer les comprovacions pertinents pel 
que fa a la situació econòmica, s'entendrà que la família renuncia a la tarifació i s'aplicarà automàticament la tarifa del  
tram 6.

En els casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del certificat d'imputacions 
s'haurà de presentar una declaració responsable acompanyada de l'informe de serveis socials que haurà d'acreditar 
quins són els ingressos i valorar en quina franja de la tarifació es troba aquella família.

f) Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos o més alumnes matriculats a l'escola bressol municipal durant el mateix  
curs escolar, la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar.

g) La tarifació social es calcularà una vegada per curs, segons la informació aportada en el full de sol·licitud de tarifació 
social que sigui comprovada per la regidoria d'educació.

No s'admetran documents emesos amb posterioritat.

Només es revisarà el càlcul un cop començat el curs en les següents circumstàncies:

• Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun pare o tutor legal dels alumnes matriculats. En aquest cas, 
s'haurà de presentar la sol·licitud de revisió juntament amb la còpia del certificat de defunció.

• Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol  
tutor, no serà membre computable aquell ex cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'haurà d'afegir a la renda del 
tutor que tingui la custòdia exclusiva la pensió establerta a la sentència. En aquest supòsit,  s'haurà d'adjuntar a la 
sol·licitud, la sentència o conveni de divorci i/o separació i el volant de convivència actualitzat. Si el divorci o separació 
legal contempla la guàrdia i custòdia compartida no hi haurà revisió de la tarifació.

h) Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals del exercici fiscal que pertoqui per part de l'AEAT 
(previsiblement a mitjans de juliol), acabats els tràmits associats a la tarifació social, es comunicarà a la família l'import  
d'escolaritat que aquestes hauran de pagar mensualment en funció del tram social que els correspon.

4.4. Forma d'acreditació dels requisits.

a) La documentació acreditativa s'ha de presentar en l'imprès normalitzat serà la següent:
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• El nom, cognoms, NIE o NIF dels dos tutors, així com el nombre de persones que conformen la unitat familiar (incloent 
els tutors, l'alumne i els germans que la conformen) d'acord amb els criteris establerts al punt anterior.

•  Només en el  cas que hi  hagi  custòdia no compartida s'haurà d'acompanyar  la sentència de separació o divorci  
completa.

• També constarà a la sol·licitud de tarifació, si és el cas, que en el curs pel qual es matricula l'alumne hi haurà dos o  
més infants de la mateixa unitat familiar matriculats a l'escola bressol municipal (coexistint al mateix curs escolar, encara 
que sigui a grups d'edat diferents).

• Autorització a l'Ajuntament d'Arenys de Mar signada per els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per 
accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l'Agència Tributària.

• Es farà constar també si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al 33% indicant quines i en quin 
grau i s'hauran d'aportar original i fotocòpia per efectuar la comprovació.

b) A la sol·licitud de tarifació social hauran de constar les dades complertes i les signatures dels tutors que formen la  
unitat familiar. Només constaran les dades d'un tutor en cas de famílies monoparentals amb carnet vigent o per aquelles 
famílies al llibre de família de les quals només hi consta un tutor.

c) En els casos de separació o divorci amb custòdia compartida el full de sol·licitud de tarifació social haurà d'estar  
signat per ambdós tutors.

En els casos de separació o divorci on la custòdia la tingui un sol tutor, aquest és el que haurà de formalitzar la petició,  
acompanyant-la de carnet de família monoparental si el té. Sinó en disposa, caldrà que acompanyi d'original i còpia de 
la sentència de separació o divorci acreditativa d'aquesta situació familiar. En aquests casos el tutor que no tingui la 
custòdia no constarà com a membre de la unitat familiar.

Article 5 – Naixement de l'obligació de pagament i pagament del preu públic.

S'afegeixen dos nous apartats 4 i 5 a aquest article amb el següent redactat:

4. Les baixes del servei d'escolaritat i/o menjador s'hauran de comunicar per escrit lliurant el corresponent document de 
baixa normalitzat degudament signat a la direcció del centre.

La comunicació de baixa o modificació dels serveis contractats s'haurà de dur a terme abans del dia 25 del mes anterior  
a l'inici de la baixa o modificació del servei. En cas contrari, els efectes en el rebut es produiran a l'inici del mes següent 
al de la modificació o baixa.

5. Únicament es procedirà a la devolució de l'import del preu públic corresponent quan no es presti el servei o activitat 
per causa imputable a l'administració municipal.

ANNEX II. TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA NÚMERO 32 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL.

ORDENANÇA NÚMERO 32  REGULADORA DEL  PREU PÚBLIC  PER LA  PRESTACIÓ DEL  SERVEI  D'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa.

D'acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l'Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei d'escola bressol, 
que es regirà per la present Ordenança.

Article 2. Concepte.

1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es 
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin algun dels serveis d'escolarització, atenció, cura i vigilància dels 
nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol.
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Article 3. Obligats al pagament.

1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques 
(pares o tutors legals en el supòsit de menors) que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d'activitats d'ensenyament i altres complementaris que es detallen a l'article 4 d'aquesta Ordenança.

Article 4. Quantia.

4.1. Quanties tarifació social dels preus públics d'escolaritat de l'escola bressol municipal.

1. El preu públic per escolaritat a l'escola bressol municipal es calcula mitjançant tarifació social, en funció de la renda i 
el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne, d'acord amb els llindars de renda establerts en la 
següent taula:

LLINDARS DE RENDA FAMILIAR SEGONS NOMBRE DE MEMBRES:

Núm. de membres unitat familiar A B C D E
2 11.951,60 17.927,39 23.903,19 35.854,79 47.806,38
3 14.341,91 21.512,87 28.683,83 43.025,74 57.367,66
4 16.732,23 25.098,35 33.464,47 50.196,70 66.928,93
5 19.122,55 28.683,83 38.245,10 57.367,66 76.490,21
6 21.512,87 32.269,31 43.025,74 64.538,61 86.051,48
7 23.903,19 35.854,79 47.806,38 71.709,57 95.612,76
8 26.293,51 39.440,26 52.587,02 78.880,53 105.174,04
9 28.683,83 43.025,74 57.367,66 86.051,48 114.735,31
10 31.074,15 46.611,22 62.148,29 93.222,44 124.296,59

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. La primera columna mostra la  renda equivalent 
corresponent a 1 vegada l'IRSC, la segona 1,5 vegades l'IRSC, la tercera 2 vegades l'IRSC, la quarta el 3 vegades 
l'IRSC i la cinquena 4 vegades l'IRSC.

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials establertes són les següents:

TARIFACIÓ SOCIAL ESCOLES BRESSOL

Renda Familiar Menor o
 igual a A

Major a A
i fins a B

Major a B
i fins a C

Major a C
i fins a D

Major a D
 i fins a E

Més gran
 a E

Tarifa 1 2 3 4 5 6
Quota mensual 50,00 EUR 122,40 EUR 137,70 EUR 153,00 EUR 168,30 EUR 183,60 EUR

4.2. Quanties preu públic servei de menjador de l'escola bressol municipal.

Per el servei de menjador escolar la tarifa és de 5,65 EUR per àpat.

4.3. Procediment per determinar la tarifació social de l'escolaritat de l'escola bressol.

a)  Es  tarifarà  socialment  a  totes  les  famílies  usuàries  del  servei  d'escola  bressol,  llevat  d'aquelles  que manifestin 
explícitament  en el  full  de sol·licitud de tarifació que renuncien a l'esmentada tarifa  social.  En aquests  casos se'ls 
aplicarà el tram 6 del preu públic durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin 
acollir de nou a la tarifació social.

b)  El factor determinant per a la tarifació social és el total  de renda familiar, associat  al  nombre de membres que 
conformen la unitat familiar.

Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber a quin tram correspon la renda familiar, es calcularà la 
suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep aquesta unitat i  es relaciona aquest import amb el 
nombre total de membres de la unitat familiar. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
70

19
49

3



6

Dimarts, 17 d'octubre de 2017

c) Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

• L'alumne que es matricula.

• El pare i la mare o tutors legals de l'alumne.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen és compartida es tindran en compte els dos tutors a 
la unitat familiar.

Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell cònjuge que no convisqui  
amb el nen, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.

• Els germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

• Els germans majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons el padró consti que 
conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

Es consideren 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.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb 
l'alumne, ni els avis que hi convisquin.

d) Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de 
l'inici de curs.

Per al còmput de renda es tindrà en compte la suma de la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, 
excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo 
net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

e) Si la família no ha renunciat a la tarifació i ha autoritzat a la consulta de dades a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, amb 
anterioritat a l'inici de curs (tan aviat com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible - previsiblement al mes de  
juliol-), la regidoria d'educació farà la consulta mitjançant interoperabilitat amb l'Agència Tributària de les dades que 
consten en la declaració d'IRPF o certificat d'imputacions de l'any fiscal anterior a l'inici de curs.

Per  aquells  tutors  la  consulta  telemàtica  dels  quals  tingui  com  a  resposta  "Titular  obligat  a  declarar  i  renda  no 
presentada", es notificarà als interessats que tenen 20 dies per a obtenir i facilitar a la regidoria d'educació les dades 
fiscals  relatives  a  la  renda  de  l'exercici  a  consultar  (declaració  de  renda  o  certificat  d'imputació  de  rendes).  Si 
transcorreguts aquests dies no es presenta la informació requerida, en no poder fer les comprovacions pertinents pel 
que fa a la situació econòmica, s'entendrà que la família renuncia a la tarifació i s'aplicarà automàticament la tarifa del  
tram 6.

En els casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del certificat d'imputacions 
s'haurà de presentar una declaració responsable acompanyada de l'informe de serveis socials que haurà d'acreditar 
quins són els ingressos i valorar en quina franja de la tarifació es troba aquella família.

f) Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos o més alumnes matriculats a l'escola bressol municipal durant el mateix  
curs escolar, la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar.

g) La tarifació social es calcularà una vegada per curs, segons la informació aportada en el full de sol·licitud de tarifació 
social que sigui comprovada per la regidoria d'educació. No s'admetran documents emesos amb posterioritat.

Només es revisarà el càlcul un cop començat el curs en les següents circumstàncies:

• Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun pare o tutor legal dels alumnes matriculats. En aquest cas, 
s'haurà de presentar la sol·licitud de revisió juntament amb la còpia del certificat de defunció.

• Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol  
tutor, no serà membre computable aquell ex cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'haurà d'afegir a la renda del 
tutor que tingui la custòdia exclusiva la pensió establerta a la sentència. En aquest supòsit,  s'haurà d'adjuntar a la C
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sol·licitud, la sentència o conveni de divorci i/o separació i el volant de convivència actualitzat. Si el divorci o separació 
legal contempla la guàrdia i custòdia compartida no hi haurà revisió de la tarifació.

h) Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals del exercici fiscal que pertoqui per part de l'AEAT 
(previsiblement a mitjans de juliol), acabats els tràmits associats a la tarifació social, es comunicarà a la família l'import  
d'escolaritat que aquestes hauran de pagar mensualment en funció del tram social que els correspon.

4.4. Forma d'acreditació dels requisits.

a) La documentació acreditativa s'ha de presentar en l'imprès normalitzat serà la següent:

• El nom, cognoms, NIE o NIF dels dos tutors, així com el nombre de persones que conformen la unitat familiar (incloent 
els tutors, l'alumne i els germans que la conformen) d'acord amb els criteris establerts al punt anterior.

•  Només en el  cas que hi  hagi  custòdia no compartida s'haurà d'acompanyar  la sentència de separació o divorci  
completa.

• També constarà a la sol·licitud de tarifació, si és el cas, que en el curs pel qual es matricula l'alumne hi haurà dos o  
més infants de la mateixa unitat familiar matriculats a l'escola bressol municipal (coexistint al mateix curs escolar, encara 
que sigui a grups d'edat diferents).

• Autorització a l'Ajuntament d'Arenys de Mar signada per els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per 
accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l'Agència Tributària.

• Es farà constar també si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al 33% indicant quines i en quin 
grau i s'hauran d'aportar original i fotocòpia per efectuar la comprovació.

b) A la sol·licitud de tarifació social hauran de constar les dades complertes i les signatures dels tutors que formen la  
unitat familiar. Només constaran les dades d'un tutor en cas de famílies monoparentals amb carnet vigent o per aquelles 
famílies al llibre de família de les quals només hi consta un tutor.

c) En els casos de separació o divorci amb custòdia compartida el full de sol·licitud de tarifació social haurà d'estar  
signat per ambdós tutors.

En els casos de separació o divorci on la custòdia la tingui un sol tutor, aquest és el que haurà de formalitzar la petició,  
acompanyant-la de carnet de família monoparental si el té. Sinó en disposa, caldrà que acompanyi d'original i còpia de 
la sentència de separació o divorci acreditativa d'aquesta situació familiar. En aquests casos el tutor que no tingui la 
custòdia no constarà com a membre de la unitat familiar.

Article 5. Naixement de l'obligació de pagament i pagament del preu públic.

1. L'obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança neix quan s'iniciïn la prestació dels serveis 
que constitueixen l'objecte de la present ordenança.

2. Tractant-se del preu públic pels serveis d'escolarització que s'estenen al llarg de varis mesos i menjador (continuat o 
aïllat) caldrà pagar la quota mensual en els terminis fixats al calendari fiscal.

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.

4. Les baixes del servei d'escolaritat i/o menjador s'hauran de comunicar per escrit lliurant el corresponent document de 
baixa normalitzat degudament signat a la direcció del centre.

La comunicació de baixa o modificació dels serveis contractats s'haurà de dur a terme abans del dia 25 del mes anterior  
a l'inici de la baixa o modificació del servei. En cas contrari, els efectes en el rebut es produiran a l'inici del mes següent 
al de la modificació o baixa.

5. Únicament es procedirà a la devolució de l'import del preu públic corresponent quan no es presti el servei o activitat 
per causa imputable a l'administració municipal.
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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 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 Final.

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de setembre de 2017 començarà a regir el dia 1 del mes 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

Contra l'aprovació d'aquesta ordenança, 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.

Arenys de Mar, 9 d'octubre de 2017
L'alcaldessa, Annabel Moreno Nogué
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