ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D'INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març(TRHL) i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d'aquest mateix text legal, l'Ajuntament estableix la taxa
per la prestació del servei de la llar d'infants municipal, que es regirà per
la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'atenció,
cura i vigilància dels nens, i altres serveis complementaris, propis de les
llars d'infants, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis
o realització de les activitats d'ensenyament i altres complementaris que
es detallen a l'article 6 d'aquesta ordenança.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors
que utilitzin la llar d'infants.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària i a l'ordenança
general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de
l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei
general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s'aplicaran més exempcions, bonificacions o reduccions per a la
determinació del deute tributari que les establertes a l’article següent.
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Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització (jornada complerta segons reglament
regulador del servei)
Escolarització no empadronats (jornada complerta segons
reglament regulador del servei)
Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador
del servei) empadronats
Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador
del servei) no empadronats

100 €
200 €
225 €
120 €
135 €

Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: segons reglament regulador del servei
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar (s’ha suprimit: papilla de fruita)

125 €
9€
35 €
4€
45 €

Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
½ hora
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

25 €
50 €
100 €
150 €
5€

Tarifa 4. Nous serveis
Joc en família. Preu per hora
Ioga en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Massatge en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Anglès en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Estada per hores. Preu per hora

8€
25 €
25 €
25 €
5€

2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons
la renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):
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Renda

Fins a 15.000 €
De 15.001 a
18.000 €
De 18.001 a
21.000 €
De 21.001 a
24.000 €
Més de 24.000 €

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escolarització

Tarifa mensual
d’escolarització
empadronats

Tarifa mensual
d’escolarització no
empadronats

20%

Complet
160 €

½ jorn
96 €

Complet
180 €

½ jorn
108 €

15%

170€

102 €

191€

114,75 €

10%

180 €

108 €

202 €

121,50 €

5%
0%

190 €
200 €

114 €
120 €

214 €
225 €

128,25 €
135 €

3. En el cas que els usuaris de la llar d’infants siguin 2 germans/nes, el
segon, individualment gaudirà d’una bonificació de la quota del 5% que
s’afegirà a la bonificació esmentada en el punt anterior.
4. Als efectes d’obtenir les reduccions esmentades en els punts anteriors,
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada de la
documentació oportuna, justificant la renda obtinguda per tots els
membres de la unitat familiar, davant l’ajuntament, en cas de no
presentar-se cap documentació justificativa de la renda s’entendrà que
renuncien a la subvenció que, per aquest concepte es pogués aplicar.
L’ajuntament podrà reclamar la documentació que estimi pertinent per tal
de completar la ja presentada per justificar l’obtenció de renda.
Formen la unitat familiar tots els empadronats en la vivenda en que es
trobi empadronat el menor, així com, en cas de no estar empadronats
amb el menor, els seus pares.
5. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà
l’import carregat per l’entitat bancària a l’ajuntament.
6. L’escolarització a mitja jornada resta condicionada a la disponibilitat de
places, tenint preferència el servei a jornada completa.
En el supòsit que es gaudeixi de plaça a mitja jornada i es rebi sol·licitud
de plaça a jornada sencera, l’usuari a temps parcial que hagi fet la
darrera inscripció podria veure amortitzada la seva plaça sense dret a
indemnització, quan per circumstàncies del servei així es requereixi.
Aquest usuari només mantindria la preferència en cas de reconvertir la
seva plaça a temps complert.
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Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s'han de dur a
terme en un dia, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del
servei, el qual no es realitzarà sense que s'hagi efectuat el pagament de
la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa
s'acreditarà quan s'iniciï la realització de l'activitat que constitueix el fet
imposable.
Amb caràcter previ a l'inici del servei s'haurà de dipositar l'import
corresponent al pagament del primer període mensual de prestació.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se a l'ajuntament els elements de la
declaració a l’objecte que el personal de l'ajuntament presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la
presentació de l’autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis de la llar d’infants que s’estenen al
llarg de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent
a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual
durant els primers cinc dies de cada mes.
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.
Una vegada formalitzada la matrícula s’entén que l’usuari s’obliga per a
tota la resta del curs, de setembre a juliol, llevat dels casos en que
concorrin causes de salut, trasllat de domicili a un altre municipi dels
pares o tutors legals de l’infant o qualsevulla altra d’índole anàloga
degudament justificada.
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En cas d’impagament d’un mes s’entendrà que s’ha desapuntat el nen de
la Llar d’Infants desocupant-se la plaça corresponent que quedarà vacant
per qualsevol altre usuari.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de
constrenyiment.
6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu
la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres
responsabilitats.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a
la taxa reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s'aplicarà
el que disposa la Llei general tributària.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança
amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendran automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final. Vigència.
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 10 d'agost de 2006, i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27 de setembre, entrarà en vigor al dia
següent al de publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Modificació
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 8 de març de 2016 va aprovar
inicialment la modificació d’aquesta ordenança, la qual ha estat aprovada
definitivament i s’ha publicat al BOP núm. 95, de data 19 de maig de
2016.
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