
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  25 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ  

DELS SERVEIS MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS 
 
 
Article 1.  Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis municipals de la Llar 
d’Infants que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal. 
 
Article 2.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de llar d’Infants municipal 
especificat a les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
Article 3.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei de la Llar d’Infants que constitueix 
el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4.  Responsables 
 
1.  Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Bonificacions 
 
1. S’aplicarà un 30% de la bonificació a la quota a les famílies del municipi, quan la renda 
de les famílies sol·licitants corresponent a l’exercici fiscal liquidat, no superi els llindars 
màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació: 
 

Famílies de dos membres:  21.102,00 euros 
Famílies de tres membres:  27.711,00 euros 
Famílies de quatre membres:  32.870,00 euros                
Famílies de cinc membres:  37.301,00 euros 
Famílies de sis membres:   41.580,00 euros 
Famílies de set membres:   45.870,00 euros 
Famílies de vuit membres:  49.644,00 euros 



 

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre 
computable.  
 
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les 
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres 
computables de conformitat amb la normativa reguladora del impost sobre la renda de 
les persones físiques. 
 
Article 6.  Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 
 

§ Llar Infants (setembre-juny) 
 
 
 
Matrícula   30,00 € 
Mensualitat tota la jornada 165,00 € 
Matí ( 9 h.  a 12 h.   92,00 € 
Tarda ( 15h. a 16,30 h.)   52,00 € 
Hora extra ( de 8 a 9 /de 12 a 13/ de 
16,30 a 17,30) 

 
  22,00 € 

Dinar(àpat més descans):   6,20 €/dia 
Hora extra:   2,75 €/hora 
Monitoratge servei de menjador a infants 
de P-0, en l'horari comprès entre les 12h - 
15h 

  22 €/mes 

 
 
Aquestes tarifes s’aplicaran a partir del setembre de 2019. 
 
La manca de pagament de dues mensualitats comportarà, prèvia comunicació per escrit, 
la baixa de l’alumne, tant pel que respecta al servei de menjador com de la llar d’infants. 
 
 

§ Casalet Llar Infants (juliol-agost) 
 
 
 
Casalet Mensual (de l’1 al 

31) 
Quinzena (de l’1 al 
15 o del 16 al 31) 

Puntual 

Jornada sencera 
(8.00h –15.15h) 

258 € (inclou dinar) 152 €(inclou dinar)  

Matins (9.00h- 
12.00h)  

100 € 65 €  

Acollida ( de 8.00h 
a 9.00h o de 12.00h 
a 13.00 h) 

30 € 15 € 2,70 €/dia 

Dinar (inclou   6,40 €/dia 



 

migdiada i fins 
màxim les 15.15 h) 
Monitoratge (servei 
menjador infants P-
0, de 12.00h-
15.00h) 

22 € 11€  

 
Aquestes tarifes s’aplicaran a partir del juliol de 2019. 
 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
La matrícula es meritarà en el moment en què sigui admesa la sol·licitud d’inscripció del 
nen/a a la llar d’infants. 
En la resta de casos es meritarà quan es presti l’activitat amb independència que el 
nen/a deixi d’assitir de manera temporal a la llar. 
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 pagament. 
La taxa corresponent a la mensualitat s’acreditarà el dia 1 de cada mes i serà 
irreductible. 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió de 10 de novembre de 
1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de desembre, 
començarà a regir a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


