
ORDENANÇA FISCAL
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s´aprova el Text refós de la Llei 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.

Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques que sol.licitin la prestació del
servei o aquelles que en resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat duta a terme
per la llar d´infants municipal.

Article 4t.- Tarifes.

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Matrícula per alumne 120,00 €

Material escolar d´ús individual per alumnes de I0 i curs 20,00 €
Material escolar d´ús individual per alumnes de I1 i curs 30,00 €
Material escolar d´ús individual per alumne de I2 i curs 40,00 €

Quota mensual llar per alumne de I0 i I1 187,95 €
(de setembre a juliol – curs escolar)
Quota casal estiu juliol per alumne de I2 187,95 €

Els alumnes de I2 únicament pagaran la quota mensual corresponent al mes de juliol. Les quotes de
la resta del curs escolar (de setembre a juny) seran assumides pel Departament d´Educació a qui
segons la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic, li correspon la part del cost del servei d´escolarització
que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d´educació
infantil (I2).

Quota mensual reserva de plaça per alumne empadronat al municipi       44,90 €
Quota mensual reserva de plaça per alumne no empadronat 48,64 €

Dinar diari: 4,90 €
(4,64 euros + 0,26 euros de monitoratge)

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:

- Fins a 8 berenars al mes : 14,48 €/mes
- Més de 8 berenars al mes : 28,44 €

Article 5è. Bonificacions

1. Els subjectes passius que estiguin empadronats al municipi de Sant Joan de les Abadesses tindran
dret a una bonificació del 10% de la quota mensual i una bonificació del 10% de la matrícula del curs.

2.Podran gaudir d´una bonificació del 25% de la quota mensual de la llar d´infants les famílies
nombroses i les famílies 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 família nombrosa o de família monoparental, caldrà presentar el títol
corresponent expedit per la Generalitat de Catalunya.

3. Podran gaudir d´una bonificació del 25% de la quota mensual de la llar d´infants les famílies que
tinguin simultàniament dos o més germans a la llar d´infants. La bonificació s´aplicarà sobre la quota
mensual 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 anual més
la quantitat única de 1.650,00 euros per cada fill a la llar a partir del segon, aquest inclòs.

4. Les bonificacions contemplades en els apartats anteriors, no seran acumulables entre si i només
podran ser sol.licitades per aquelles famílies que estiguin empadronades al municipi.

5. 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 interessats.

6. 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 “.

7. 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 6è.- Obligació al pagament.

L’obligació al pagament de la taxa neix des que s’inscriuen els nens/es a la Llar d’Infants.

Article 7è.- Administració i cobrament.

El pagament de la taxa s´efectuarà mitjançant domiciliació bancària a favor de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, contra els càrrecs i rebuts lliurats a l´efecte per la Tresoreria Municipal durant
el període impositiu corresponent. Es considera període impositiu el curs escolar que s´inicia el mes
de setembre i finalitza el juliol i concretament els següents:



- 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.

S´admetrà com a mitjà de pagament els “Tiquets guarderia” o “ Guarderia Pass” emesos per les
empreses que hagin signat un contracte amb aquest Ajuntament, el qual s´haurà de presentar en el
moment de la sol.licitud per a l´aplicació d´aquest mitjà de pagament.

El procediment per efectuar el pagament a través de la modalitat del “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia
Pass” és el següent:

Les famílies que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament hauran de comunicar-ho a l´Ajuntament
indicant els mesos d´aplicació i l´import d´aquests entre els dies 1 i 10 del mes anterior a aquell que
es comencin a aplicar. En el cas que hi hagi alguna variació sobre la informació facilitada relativa al
mes, l´import o baixa anticipada del tiquet haurà de comunicar-se a l´Ajuntament amb una antelació
de 15 dies.

El sistema de “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia Pass” caducarà al mes de juliol de cada curs escola,
de manera que cada curs escolar s´haurà de tornar a sol.licitar a l´Ajuntament presentant còpia i/o
document acreditatiu de la signatura del contacte vigent entre l´empresa corresponent i l´Ajuntament.

Quan l´import del rebut mensual no fos cobert mitjançant el “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia Pass” s
inclourà en el padró de rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari de cobrament.

Per contra, en el cas que l´import del “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia Pass” fos superior a l´import del
rebut mensual, no s´abonarà la diferència a la família o empresa emissora del tiquet.

Una vegada girats els rebuts que s´han d abonar mitjançant “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia Pass”,
aquests s´hauran de lliurar a la Tresoreria municipal, entre els dies 25 i 30 de cada mes. Passat
aquest termini, els rebuts pendents seguiran el procediment executiu ordinari de cobrament d´acord
amb la seva naturalesa d´ingressos de dret públic.

Els pagaments realitzats mitjançant el sistema de “Tiquet guarderia “ o “ Guarderia Pass” s´entendran
sempre com a provisionals, condicionats al reemborsament per part de l´empresa emissora. Si es
produís qualsevol incidència que derivés en l´impagament d´alguna quantitat per la no validació
d´algun tiquet, la Tresoreria municipal retrocedirà el pagament efectuat, quedant l´import del rebut en
situació de pendent de cobrament i, per tant, s´haurà d´abonar el seu import en metàl.lic a la
Tresoreria abans de la seva tramitació per via executiva.

Article 8è Remissió normativa

Pel que fa a la qualificació de les infraccions a l´Ordenança, així com a la determinació de sancions
que corresponguin en cada cas, s´estarà al que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i supletòriament per
la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s´aplicarà el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, i supletòriament la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i
desenvolupen.

Disposició final:



La present Ordenança Fiscal fou aprovar pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 26
d´octubre de 2022 i publicada en el BOP número 245, de data 27 de desembre de 2022, regirà a
partir del dia 1 de gener de 2023 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.


