R.B./s.s.
NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE MENJADOR I DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORIS DE
LES ESCOLES ESPECIALS LLAR DE SANT JOSEP DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA

1) Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb el que disposen els
articles del 41 al 47 i el 148 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta
Diputació estableix el preu públic per la prestació dels serveis de menjador i de
transport no obligatoris de les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació
de Lleida.
2) Fet imposable.
La prestació dels serveis de menjador i/o de transport no obligatoris de les Escoles
Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida.

3)Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els alumnes que utilitzin els serveis de menjador i/o de
transport de les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida, en
endavant l’Escola, que tinguin el seu domicili dins el terme municipal de Lleida amb
un grau de discapacitat inferior al 65%.
4) Responsables.
Són responsables del pagament del preu públic els pares, tutors o altres persones
físiques o jurídiques legalment responsables dels alumnes.
5) Tarifes.
Les tarifes aplicables són les següents:
1.Servei de menjador: 5,66 € /dia (IVA inclòs).
2. Servei de transport: 3,11 € /dia (IVA inclòs).
6) Bonificacions i suspensió del cobrament.
1. Bonificació general: S’estableix una bonificació del 25 % del cost total del/s
servei/s prestat/s com a compensació de la ubicació fora del nucli urbà de Lleida de
l’Escola.
2. Bonificació social: D’acord amb l’art. 44.2 del R.D.L. 2/2004 que aprova el
TRLHL, s’estableix una bonificació en funció de la situació familiar de l’alumne que
pot arribar fin al 75 % restant de l’import del preu públic.
L’import de la bonificació vindrà determinat per la valoració de la situació familiar a
partir de l’informe de l’assistent/a social assignat/da a l’Escola pels Serveis
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Territorials d’Ensenyament (E.A.P). La bonificació social podrà arribar fins la
diferència del preu públic menys la bonificació general i l’import suspès de la beca
del Ministeri d’Educació i Ciència (en endavant MEC).
3. Suspensió del cobrament de l’import de la beca del MEC: L’import de la beca
sol·licitada al Ministeri d’Educació i Ciència no es cobrarà fins a la resolució de la
seva concessió. La suspensió del cobrament es podrà aplicar en cas que s’hagi
demanat la corresponent beca per al curs escolar objecte dels serveis.
3.1. Si amb la resolució del MEC la beca fos concedida, l’ingrés a favor de l’Escola
saldarà el deute per aquest import.
3.2. Si amb la resolució del MEC la beca fos denegada, l’import suspès d’aquesta es
cobrarà sempre que no procedeixi l’increment de la bonificació social. Aquest
import, prèvia petició de l’obligat, podrà fraccionar-se.
7) Procediment de concessió de beneficis fiscals i suspensions.
La concessió dels beneficis fiscals de l’article 6 és de caràcter pregat.
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han
de presentar a la Diputació de Lleida i hauran d'anar acompanyades de la
documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici
des del qual el benefici s'entén concedit.
8) Meritació.
El preu públic es merita i neix l’obligació del seu pagament quan s’iniciï l’ús dels
serveis de menjador i/o de transport.
9) Liquidació del rebut.
El cobrament del preu públic es realitzarà mitjançant liquidacions per rebut
caràcter mensual.
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L’import del rebut a cobrar és el resultat d’aplicar a cada subjecte passiu el preu
públic del servei per dia lectiu, amb aplicació de les bonificacions i de la suspensió
regulades en la present norma.
Quan un alumne no utilitzi el servei de menjador ho haurà de comunicar a la
secretaria de l’Escola abans de les 13,00 h. del dia anterior a la no utilització del
servei. En aquest cas se li descomptarà el cost del menú diari pels dies que no
l’hagi utilitzat.
Els descomptes assenyalats en el paràgraf anterior es deduiran en el rebut del
segon mes següent a aquell en què hagi tingut lloc l’absència, llevat de les
absències ocorregudes durant el mes de maig i juny que es liquidaran dins del mes
de juliol.
Els preus públics es deixaran de meritar si l’alumne causa baixa definitiva a l’escola
o comunica el cessament temporal de l’ús dels serveis. El període mínim de
cessament del servei de transport serà d’un mes.

10) Gestió del cobrament.
El cobrament del preu públic s’haurà de fer efectiu mitjançant domiciliació bancària,
per la qual cosa, aquells que sol·licitin la prestació del servei públic estaran obligats

2

R.B./s.s.
a comunicar a l’Escola, en el moment de formalitzar aquesta sol·licitud, les dades
necessàries per a precedir a la domiciliació dels rebuts que s’emetin. Qualsevol
canvi que es produeixi amb posterioritat amb aquestes dades s’haurà de posar en
coneixement de l’Escola abans del dia 15, o bé l’immediatament hàbil següent, del
mes anterior al que hagi de produir efectes.
L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de
Lleida s’encarregarà del cobrament dels rebuts en via voluntària i, en cas
d’impagament, el gestionarà en via executiva.
11) Recursos.
Contra l’aplicació de la tarifa i de les seves liquidacions mensuals els interessats
podran presentar recurs de reposició, davant la Diputació de Lleida, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà del seu pagament o de la recepció de la
liquidació.
12) Suspensió dels serveis.
La Diputació, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot
suspendre l’ús dels serveis de menjador i/o de transport si no es satisfan els
imports vençuts, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus meritats.
13) Infraccions i sancions
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions
corresponents està subjecte al que disposa la LGT.
14) Destinació del preu públic.
Els imports ingressats pel cobrament d’aquests preus públics es destinaran a
finançar els respectius serveis.
15) Òrgan encarregat de la gestió
Les Escoles Especials Llar de Sant Josep serà el servei encarregat de la gestió de
rebuts.
Disposició transitòria.
Atès que l’aprovació d’aquest preu públic s’ha efectuat amb el curs 2012-2013 ja
iniciat i donat que la beca és per tot el curs, l’import total de la beca se l’atribuirà la
Diputació.
Disposició addicional.
Malgrat es doni l’avís amb l’antelació reconeguda en el punt 9 d’aquestes normes
de no utilitzar el servei sol·licitat, l’import corresponent a la beca del MEC se
l’atribuirà a la Diputació íntegrament.
Disposició final
Les presents normes, que han estat aprovades per acord de la Junta de Govern de
la corporació en sessió que va tenir lloc el 28 de desembre de 2012, regiran a partir
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de la seva aprovació i continuaran vigents fins que es modifiquin o deroguin
expressament.

Lleida, 2 de gener de 2013
El secretari general,

Ramon Bernaus i Abellana
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