
30.- ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Artigo 1. Fundamento legal

De conformidade co previsto no artigo 41, en relación co artigo 127, ambos do Texto
Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais,  aprobado  polo  Real  Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e demais normativa concordante de aplicación, este
Concello establece o prezo público pola prestación do servizo de conciliación da vida
familiar e laboral “Bo Día Familia” e “Verán Divertido”.

Artigo 2.- Feito Impoñible

Constitúe o feito impoñible do prezo público a prestación dos servizos establecidos nos
seguintes programas:

1. “Bo Día Familia” que ten dous obxectivos xerais:

 Facilitar á cidadanía do Carballiño a conciliación da vida persoal, laboral e familiar,
atendendo os/as nenos/as escolarizados/as con idades comprendidas entre os 3 e 12
anos contando con profesionais  especializados,  incluíndo o transporte  ata o centro
educativo no que estean matriculados. 
 Contribuír á educación en hábitos alimenticios sans así como as normas básicas de
hixiene, respecto, tolerancia, convivencia e educación en igualdade.
2. “Verán Divertido” que ten dous obxectivos xerais: 
 Facilitar á cidadanía do Carballiño a conciliación da vida persoal, laboral e familiar,
atendendo os/as nenos/as escolarizados/as con idades comprendidas entre os 3 e 12
anos contando con profesionais especializados. 
 Engadir ás actividades desenvolvidas durante o curso escolar actividades de mecer
nos meses de xullo e agosto. 

Artigo 3.- Obrigados/as ao pagamento

Están obrigados/as ao pagamento quen se beneficie dos servizos. Tendo en conta que
os/as  usuarios/as  do  servizo  son  menores  de  idade  e  que,  polo  tanto,  non  teñen
capacidade de obrar, actuarán no seu nome conforme ó previsto na Sección IV da Lei
xeral tributaria 58/2003, do 17 de decembro, cos efectos previstos neste texto legal, os
seus pais, nais, titores ou calquera outro representante legal. 

Artigo 4.- Coantía *

De acordo coas frecuencias de utilización do servizo, distínguese as seguintes contías
do prezo público:

1. Programa "Bo Día Familia":  

Inscrición mensual 30,91 €

Inscrición mensual + almorzo 46,33 €



Inscrición quincenal 18,52 €

Inscrición quincenal + almorzo 25,73 €

2. Programa "Verán Deportivo":  

Inscrición mensual 41,21 €

Inscrición mensual + almorzo 56,69 €

Inscrición quincenal 25,73 €

Inscrición quincenal + almorzo 32,99 €

Artigo 5.- Devengo

A  obriga  de  pagamento  para  os/as  usuarios/as  nace  cando  se  produza  a
correspondente formalización da matrícula, con efectos a partir do día solicitado na
matrícula como data de inicio do servizo. 
A obriga de pagamento dos/as usuarios desaparece coa baixa no servizo.

Artigo 6.- Reducións de tarifas

Artigo 6.1 Solicitudes 

A solicitude de redución do prezo público deberá facerse por escrito no momento de
presentar a solicitude do servizo. 

No  caso  de  solicitudes  posteriores  de  reducións  de  prezos  públicos  que  sexan
admitidas e tramitadas  polo Concello,  de  resolverse  favorablemente,  terá  efectos  a
partir da data da solicitude de redución. 

Artigo 6.2. Dereito á redución 

Darán dereito a redución total no prezo público: 

1)  Casos  de  emerxencia  social  acreditados  polos  servizos  sociais  do  Concello  do
Carballiño,
2) Unidades familiares cunha renda per cápita inferior ao 25% do IPREM anual*.

(*)  IPREM anual: Indicador público de renda de efectos múltiples. Terase en conta o
IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do IRPF. 

Darán dereito a unha redución do 50% no prezo público: 

1) Unidades familiares cunha renda per cápita comprendida entre o 25% e o 50% do
IPREM anual. (*) 

IPREM anual: Indicador público de renda de efectos múltiples 

Darán dereito a unha redución do 25% no prezo público: 



2)  Unidades familiares cunha renda per cápita comprendida entre o 50% e o 75% do
IPREM anual. (*) 

IPREM anual: Indicador público de renda de efectos múltiples 

Artigo 6.3.Documentación a achegar para acceder ás reducións. 

As  persoas  que  desexen acollerse  ás  reducións  recollidas  nos  anteriores  apartados
deberán  achegar  xunto  coa  correspondente  solicitude  a  documentación  que  a
continuación se relaciona: 

Unidades familiares cunha renda per cápita inferior ao 75% do IPREM anual: fotocopia
das declaracións do IRPF do exercicio anterior de todos os membros maiores de idade
que compoñan a unidade familiar. 

No caso de que calquera dos integrantes da familia non formulasen declaración de
IRPF, deberá presentarse certificado de retencións expedidos pola empresa ou copias
compulsadas  das  nóminas,  e  subsidiariamente,  declaración  xurada  de  ingresos
presentada polo membro computable da unidade familiar, sen prexuízo de achegarse
ou autorizar a certificación correspondente da AEAT. 

Nos supostos de separación, divorcio ou ruptura do vínculo non matrimonial, copia da
sentenza  xudicial  que  determine  a  mesma,  baixa  no  correspondente  rexistro  de
parellas de feito e convenio regulador onde conste a custodia do menor. 

Informe de servizos sociais para o caso de solicitar a bonificación total por situación de
emerxencia social,  tendo en conta o previsto no Capitulo IV da Ordenanza xeral  de
xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do
Concello do Carballiño. 

Poderá esixirse en calquera momento a ampliación da documentación acreditativa das
diferentes circunstancias que puntúan no baremo de exención das tarifas. 

A  omisión,  falsidade  dos  datos  ou  dos  documentos  achegados  serán  causa  de
denegación,  con  independencia  da  incoación  do  correspondente  expediente
sancionador,  segundo  o  90  disposto  na  Sección  V  da  Ordenanza  xeral  de  xestión,
recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do Concello
do Carballiño. 

Artigo 7. Normas de xestión e ingreso

Artigo 7.1 O pagamento do prezo público farase por recibo, segundo os medios de
pagamento que veñen regulados no punto 2, tras a aprobación do correspondente do
Padrón. 

O  Padrón  elaborarase  pola  Oficina  de  Recadación,  en  base  á  relación  mensual  de
usuarios/as que lle sexa entregada polo Departamento de Benestar Social. 



Artigo  7.2 O/A  pai/nai  ou  titor/a  do/a  usuario/a  poderá  escoller  entre  dúas
modalidades de pagamento: 

1. Aboamento en conta ou domiciliación bancaria. 
2. O pagamento para o Prezo Público do Bo día familia, deberá facerse efectivo: *

a. Padrón quincenal: do 10  ao 15 de cada mes, ou inmediato/s hábil/es no
caso de ser inhábil/es.

b. Padrón mensual: do 15 ao 25 de cada mes, ou inmediato/s hábil/es no
caso de ser inhábil/es. 
Correspondente  á  mensualidade  do  mes  en  curso  .Debe  remitirse  o

resgardo do devandito pagamento a Concellaría de Benestar Social (poderá entregarse
no local de Servizos Sociais, sito en Faustino Santalices 10 baixo, ou enviarse por fax ou
por correo electrónico).
Disposición derogatoria

Á presente ordenanza derroga expresamente a Ordenanza Reguladora do Prezo Público
por prestación do servizo experimental de familias madrugadoras. 

Disposición final 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación integra no Boletín
Oficial da Provincia e comezará a rexer o día 1 de xaneiro de 2017 permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

- Aprobación provisional: 

-- sesión do Pleno: 29/09/2016

-- publicación:

*  BOP nº. 230 do 05/10/2016

* Diario “La Región” do 01/10/2016 

- Aprobación definitiva:

-- modificación do artigo 4 (Contía)  e da Disposición Final.

-- sesión do Pleno: 01/12/2016

-- publicación: 

* BOP nº. 283 do 12/12/2016

* Diario “La Región” do 12/12/2016

-- entrada en vigor: 01/01/2017


