NÚM. 9 : ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR
D’INFANTS i CASALET D’ESTIU
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb el que disposa l’article 57, en relació a l’article 20.4,ñ), del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós la Llei reguladora de les
hisendes locals, es regula l’ordenació de la taxa per a la prestació del servei llar d’infants
municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat de llar d’infants, prestada
en lliure concurrència.
Article 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius totes aquelles persones, pares o
mares, tutors, guardadors o altres persones responsables dels nens i nenes que
sol·licitin la prestació o es beneficiïn del servei de llar d’infants municipal.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici d’allò que disposa l’article 24.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, no s’admetran exempcions, reduccions o
bonificacions.
Article 5. Base imposable i quotes
El cost real o previsible de l’activitat considerada en la seva globalitat constituirà
la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.
Les quotes tributàries es determinaran per unes quantitats fixes, segons l’activitat
o servei de que es tracti, d’acord amb les tarifes següents:
En general:
Matrícula: 120€ anuals (de setembre a juny)
Mensualitat en horari de 8:00 a 17:00: 200€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 15:00: 170€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 13:00: 140€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 15:00 i 13:00 a 17:00: 170€ mensuals
Suplement nadó lactant: 20€ mensuals
Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8 € diaris
Menjador
a) Menjador per a fixes: 120 € mensuals (d’octubre a juny)
Mes de setembre: 80 €
b) Menjador per a esporàdics: 10 €/dia
• Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència
a la Llar.
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• Les quotes del servei de menjador s’emetran a principis de mes. Es descomptarà
el menjador al tercer dia d’absència de l’alumne únicament per motius de malaltia
presentant justificació mèdica.
• Igualment, l’alta o baixa un cop començat el mes NO suposa una reducció de la
quota a pagar.
• La baixa de l’alumne/a s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb un mes
d’antelació.
Article 6.- Casalet d’estiu
El mes de juliol i agost s’organitza un servei, si s’escau, de Casal d’estiu a la Llar
d’Infants Arrels.
Les tarifes són les següents:
Matrícula: 15€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 17:00: 200€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 15:00: 170€ mensuals
Mensualitat en horari de 8:00 a 13:00: 140€ mensuals
Suplement nadó lactant: 20€ mensuals
Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8 € diaris
Menjador
Menjador per a fixes: 120 € mensuals
Menjador per a esporàdics: 10 €/dia

Article 7.- Bonificacions
En el supòsit que assisteixin al centre, en el mateix curs escolar, dos o més
germans, i/o en el supòsit de família nombrosa, s’aplicarà una reducció del 10% sobre
les tarifes de matrícula i mensualitat, excepte en els serveis de menjador i els serveis
extraordinaris. Aquesta reducció s’aplicarà únicament a partir del primer germà que
s’incorpori al centre després de l’inicialment inscrit.
Article 8. Meritació
La matrícula es meritarà en el moment en què sigui admesa la sol·licitud
d’inscripció del nen o nena a la llar d’infants municipal.
En la resta de casos, es meritarà quan es presti l’activitat, amb independència
que el nen o nena deixi d’assistir de manera temporal a la llar d’infants.
Article 9. Gestió
S’exigirà el dipòsit previ de l’import de la tarifa corresponent a la matrícula i no
es tramitarà fins que s’hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l’Ajuntament retornarà
l’import de la quantitat dipositada.
Article 10.- Pagament
El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els
set dies primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals
després de la prestació del servei.
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El pagament es podrà fer efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 11. Infraccions i sancions
Els actes o omissions que es puguin qualificar d’infracció tributària, així com per
a la determinació de les sancions que els correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el
règim previst a la Llei general tributària, Llei d’hisendes locals i altres disposicions legals
que els desenvolupin.
Article 12. Vigència
La present Ordenança Fiscal serà d’aplicació durant el curs 2017/2018, de
setembre a juny -tenint en compte que durant els mesos de juliol i agost a les
instal·lacions s’hi oferirà, si s’escau, el servei de Casalet- i seguirà vigent fins que no se
n’acordi la modificació o derogació expressa
La normativa relativa a la meritació, gestió, recaptació, infraccions i bonificacions
del Casalet serà l’aplicada a la Llar d’Infants.
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