ORDENANÇA NÚM. 2.4. - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 133 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985 de
Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'atenció, cura i vigilància dels
nens, pròpies de la llar d'infants que es realitzin pel servei municipal.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que sol·licitin,
utilitzin o resultin beneficiades pel servei de llar d'infants.
Són substituts del contribuent, en el supòsit d'utilització dels serveis pels menors d'edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsable
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
Es preveu una bonificació en la quota mensual pels alumnes amb una minusvalidesa igual o
superior al 33%,d’acord amb el següent barem:

a) Nens amb un percentatge de minusvalidesa igual o superior al 33% i fi ns al 50% reducció
d’un 50% de la quota.
b) Nens amb un percentatge de minusvalidesa d’entre el 51 i el 70%, reducció del 55% de la
quota.
c) Nens amb més d’un 70% de minusvalidesa, reducció del 60% de la quota.
La reducció afectarà només a la quota i en cap cas a l’import del menjador, o altres prestacions
complementàries.
A més del que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària
d’aquesta ordenança escontenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius
acreditin escassa capacitat econòmica, deconformitat amb l’informe dels serveis socials.”
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Quota mensual 140€ al mes
- Quota per hora extra* 2€
- Quota menú menjador 4€ més IVA (segons preu de cost)
* Es consideraran hores extres les que tinguin lloc entre l’interval de 8 a 8:45 hores del matí o
de 13 a 14 hores del migdia o de 14 a 14:45 hores o de 17 a 18 hores de la tarda.
L’Ajuntament s’acollirà, si s’escau, a subvencions per a famílies en situacions socioeconòmiqes
desfavorides que reduiran la quantia de la quota tributària a les citades famílies.

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o bé en el moment
en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat
de realitzar-lo, del rebut corresponent.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
El pagament de la taxa es farà efectiu mensualment a través de domiciliació bancària, que els
propis interessats autoritzaran abans de l'inici de la prestació del servei. No obstant això a
petició dels interessats es podrà liquidar directament el rebut cada mes al propi Ajuntament.
El termini de pagament de la quota mensual serà dins dels cinc primers dies de cada mes. Les
quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia en que es compleixin els requisits de publicació en
el taulell de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província i de comunicació a les persones
interessades.
Ha estat modificada parcialment el 5-10-2010, essent d’aplicació la part modificada a partir de
l’1-1-2011.
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