ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A DE L A LL AR D'INF AN TS MUNICI P AL

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 24.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa de la Llar d’Infants Municipal, que es
regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis públics per la cura,
assistència i educació dels nens/es en la Llar d’Infants Municipal.
Article 3r.- Subjectes passius.
Estan obligats al pagament de la taxa de la Llar d’Infants Municipal, les persones
físiques o jurídiques i que es beneficïen de la prestació del servei o activitat adminsitrativa.
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Article 4t.- Tarifes.
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
104,79 €
111,79 €
15,45 €
140,28 €
155,31 €

- Matrícula curs per nen empadronat al municipi
- Matrícula curs per nen no empadronat al municipi
- Material escolar curs per nen
- Quota mensual per nen empadronat al municipi
- Quota mensual per nen no empadronat al municipi
- Dinar diari:
De 1 a 25 menús: 3,94€ + 0,17€ de monitoratge =
De 26 a 35 menús: 3,83€ + 0,27€ de monitortatge =
De 36 a 50 menús: 3,69€ + 0,48€ de monitoratge =

4,11 €/nen/dia
4,10 €/nen/dia
4,17 €/nen/dia

El servei de menjador es cobrarà de forma mensual en funció dels número de dies lectius
que hi hagi cada mes.
Si un nen/a que utiliza de forma habitual el servei de menjador falta un dia, se li
descomptarà la quantitat de 1,10 € del cost total del menú esmentat anteriorment.
- Berenars mensuals
- Berenar esporàdic (un sol dia)
- Quota mensual per reserva de plaça per nen/a empadronat al municipi
- Quota mensual per reserva de plaça per nen/a no empadronat

28,44 €
1,81 €
42,76 €
46,32 €

2.- Les tarifes previstes en aquest article s’aniran augmentant anualment en funció de
l’augment de l’IPC de Catalunya.
Article 4t. BIS. Bonificacions

1.Podran gaudir d´una bonificació del 25% de la quota mensual de la llar d´infants les
families nombroses i les families monoparentals, quan les rendes anuals de cada un dels
membres computables de la unitat familiar, siguin iguals o inferiors al Salari Mínim
Interprofessional.
Per acreditar la condició de familia nombrosa o de familia monoparental, caldrà presentar el
títol corresponent expedit per la Generalitat de Catalunya.
2. Podran gaudir d´una bonificació del 25% de la quota mensual de la llar d´infants les
families que tinguin simuntàniament dos o més germans a la llar d´infants. La bonificació
s´aplicarà sobre la quota del segon fill i dels successius, sempre i quan les rendes anuals de
cada un dels membres computables de la unitat familiar, siguin iguals o inferiors al Salari
Mínim Interprofessional.
3. Les bonificacions contemplades en els apartats anteriors, no seran acomulables entre si i
només podran ser sol.licitades per aquelles families que estiguin empadronades al municipi.
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4. Les bonificacions previstes en els apartats anteriors es podran sol.licitar a la direcció de la
llar d´infants en qualsevol moment del curs escolar i la seva vigència màxima serà la d´un
curs escolar.
Per a poder gaudir de les bonificacions esmentades en els punts anteriors, els interessats
hauran de presentar la documentació que acrediti el compliment de tots i cadacun dels
requisits.
El President de la Junta General de Govern de l´organisme autònom de la llar d´infants,
d´acord amb la documentació presentada, resoldrà i notificarà la resolució als interesssats.
5. L´ Ajuntament es reserva el dret d´efectuar les comprovacions que estimi necessàries per
a l´acreditació dels tots i cadascun dels requisits exigits pel gaudi de les bonificacions
contemplades en aquest article “.

6. Podran gaudir d´una bonificació del 100% de la matrícula i de la quota mensual
de la llar d´infants, les famílies que es trobin en una situació excepcional acreditada
pels serveis socials a petició escrita de serveis de salut i/o socials especialitzats fent
constar el motiu concret i, sempre que la família no disposi de recursos econòmics
suficients, acreditant-se aquest últim aspecte, mitjançant informe de serveis socials.
Article 5è.- Obligació al pagament.
L’obligació al pagament de la taxa, neix des que s’inscriuen els nens/es a la Llar d’Infants.
Article 6è.- Administració i cobrament.
a) El pagament de la taxa s’efectuarà de la forma següent:
- La matrícula es pagarà el penúltim dia del mes anterior a l’inici de l’ingrés dels
nens a la Llar d’Infants.
- Les quotes es pagaran el penúltim dia del mes anterior al que és objecte de
quota.
- Les dietes i material escolar del curs es pagaran el penúltim dia del mes vençut.

b) Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
Disposició final:
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La present Ordenança Fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 27 de gener de 2017 i publicada en el BOP número 26, de data 7 de febrer de
2017, regirà a partir del dia 22 de març de 2017 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

