ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.- REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
ARTICLE 1. CONCEPTE
De conformitat amb l’art. 20 1-B) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), en relació als articles 15 i 16
del propi text legal, s’estableix i regula la taxa per la prestació del servei de llar
d’infants, que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció,
cura i vigilància dels infants, i altres complementaris, propis de les llars d’infants,
quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
i jurídiques així com les entitats referides per l’art. 35.4 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiades pel servei.
ARTICLE 4. MERITACIÓ I PAGAMENT
1.
La taxa per assistència d’alumnes és meritarà des del dia 1 de setembre i fins
el 31 de juliol de cada any, excepte per aquells alumnes que s’incorporin a P0 més
enllà del mes de setembre, en que la taxa es meritarà a partir del dia 1 del mes que
s’incorporin i fins el 31 de juliol d’aquell any.
No obstant, si es produeix una baixa anticipada en el servei de la Llar d’infants,
motivada per un canvi de domicili de l’infant matriculat a la Llar, acreditat mitjançant
la corresponent alta en el padró municipal d’habitants d’un altre municipi, no es
meritarà la taxa a partir del mes següent a l’acreditament de l’alta en el padró
corresponent.
2.
El pagament s’efectuarà pel pare, mare, tutor o altres persones –físiques o
jurídiques- que ostentin la custòdia de l’infant o la seva guarda: - Al moment de
formalitzar la inscripció, pel que fa a la tarifa corresponent a la matricula. - Contra
presentació de la corresponents factura/liquidació de caràcter mensual, durant la
prestació del servei.
3.
L’import corresponent a la inscripció (matrícula) no serà retornat en el cas
que, amb posterioritat a la seva formalització, els interessats desisteixin del servei,
llevat del cas de malaltia greu de l’infant, degudament acreditada, o defunció.
4.
Quan el pagament mensual de la taxa no sigui atès en el venciment que
correspongui, les quotes degudes s’exigiran per via de constrenyiment de conformitat
amb la normativa aplicable; essent a compta dels interessats les despeses de gestió
que carregui l’entitat bancària en relació a la devolució del rebut, o qualsevol altra
que es pugui generar per aquest mateix motiu.
5.
Igualment, el retard o demora en el pagament de dues mensualitats
consecutives produirà la pèrdua del dret de gaudir del servei i, en conseqüència,
impedirà l’assistència de l’infant al centre.

ARTICLE 5. TARIFES
La quantitat de la taxa regulada en la present ordenança serà la que resulti de
l’aplicació de les següents tarifes:
Tarifes
Import
Quota mensual per assistència d’alumnes a P1 i P2
179,10.-€
Quota mensual per assistència d’alumnes a P0
250,00.-€
Quota mensual acollida matinal (de 8h a 8,30h)
33,00.-€
Quota esporàdica acollida matinal (mitja hora)
3,00.-€
Quota mensual de reserva de plaça (*)
50,00.-€
Matrícula a satisfer en el moment de la inscripció i per cada curs
93,75.-€
(*)Aquesta quota es pagarà mensualment des de l'inici del curs escolar (setembre) i
fins el mes anterior a la incorporació de l'infant a la llar, ja que en el mes
d'incorporació de l'infant a la llar aquest ja passarà a pagar la quota mensual del
servei d’assistència.
ARTICLE 6. BENEFICIS FISCALS
S’estableixen les següents bonificacions:




Famílies monoparentals: 20% de la quota mensual
Famílies nombroses: 20% de la quota mensual
Discapacitat de l’infant igual o superior al 33%: 20% de la quota
mensual

Els interessats en gaudir dels anteriors beneficis, un cop esdevingut el supòsit de fet,
hauran de sol·licitar expressament el benefici, mitjançant escrit a presentar a les
oficines municipals, al que haurà d'adjuntar els documents acreditatius
corresponents: llibre de família, carnet oficial de família nombrosa, targeta o
certificat acreditatiu de la discapacitat o altres documents suficients.
Un cop valorada la sol·licitud, i en cas de resultar aquesta aprovada per l'òrgan
municipal competent, la bonificació s'aplicarà amb referència a la data de
formalització de la indicada sol·licitud i sense tenir en compte la data efectiva en que
va produir-se el fet causant.
ARTICLE 7. DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 10 de
novembre de 2015 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2016, i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial
els articles no modificats restaran vigents.
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