
                                                                    
   
   

 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2017 

 

Ordenança Fiscal núm. 39 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 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), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels diferents serveis de la llar d’infants 

municipal, els quals es regiran per la present Ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, 

cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, 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 del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de 

l’escola bressol. 

 

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 exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 i següents d’aquesta Ordenança 

es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 

capacitat econòmica. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. Les tarifes de tots els serveis s’han calculat amb base els dies lectius del curs 2017–

2018, descomptant els dies que el centre resta tancat (vacances escolars, ponts i 

festius). Aquesta quantitat anual es divideix en 10 quotes mensuals (de setembre a 

juny) d’igual quantia, independentment del mes que es tracti.  
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2. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Tarifa 1. Escolarització. 

 

1. Escolarització nadons jornada completa .............................  206,35 €/mes 

2. Escolarització nadons mitja jornada  .................................  152,30 €/mes 

3. Escolarització resta d’alumnes jornada complerta  ..............  177,70 €/mes 

4. Escolarització resta d’alumnes mitja jornada  .....................  133,30 €/mes 

 

Tarifa 2. Servei d’àpats. 

 

1. Assistència lactants .........................................................    76,40 €/mes 

2. Assistència lactants eventual  ...........................................     6,25  €/dia 

3. Menjador .......................................................................  152,45 €/mes 

4. Menjador eventual  .........................................................    11,25 €/dia 

5. Berenar .........................................................................    15,50 €/mes 

6. Berenar eventual ............................................................      0,90 €/dia 

 

Tarifa 3. Servei d’acollida. 

 

1. Acollida matí de 8 a 9 hores  ............................................    46,80 €/mes 

2. Acollida matí de 8,30 a 9 hores  .......................................    23,40 €/mes 

3. Acollida tarda de 16 a 17 hores ........................................    46,80 €/mes 

4. Acollida matí i tarda, de 8 a 9 hores i de 16 a 17 hores .......    88,65 €/mes 

5. Acollida eventual matí i/o tarda, per cada hora ...................      5,55 €/dia 

  
 (Excepcionalment, hi haurà servei d'acollida de 15 a 16 hores pels usuaris de mitja jornada,  però 

sempre tindrà caràcter d’eventual, i no podrà haver-hi acollida fixa en aquesta franja horària) 
 

Tarifa 4. Serveis complementaris. 

 

1. Espai nadó .....................................................................    13,45 €/mes 

2. Espai família ..................................................................    22,90 €/mes 

3. Espai de joc ...................................................................    44,40 €/mes 

4. Excursions .....................................................................    11,90 €/excursió 

 

Tarifa 5. Material 

 

1. Material escolar ..............................................................    49,70 €/any 

 

Tarifa 6. Servei de permanència setmanal al juliol, de 9 a 15 hores. 

 

1. Permanència nadons amb assistència inclosa .....................    57,15 €/setmana 

2. Permanència nadons amb menjador inclòs .........................    76,25 €/setmana 

3. Permanència resta d’alumnes amb menjador inclòs .............    71,50 €/setmana 

4. Acollida matí, de 8 a 9 h. i/o tarda, de 15 a 16 h., per hora .    11,75 €/setmana 

5. Acollida tarda, de 15 a 17 hores, amb berenar inclòs...........    26,00 €/setmana 

 

Tarifa 7. Servei de gestió dels xecs guarderia. 

 

 Per les tasques administratives de gestió dels xecs guarderia o d’altres 

 tipus de vals, xecs o tiquets emesos per les empreses amb les que 

 aquest Ajuntament tingui signat contracte en vigor .............................. 1,50 €/mes  
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Normes d’aplicació de les tarifes. 

 

1. Nadons: es consideren nadons els infants de 4 a 12 mesos. 

2. Assistència: és l’acompanyament en horari de menjador dels nadons lactants. 

3. Menjador: és el servei de dinar amb assistència de monitoratge de 12 a 15 hores 

per als no lactants. 

4. Berenar: és el servei d’àpats de 16 a 17 hores. 

5. Acollida: és el servei complementari que s’ofereix fora de l’horari del servei 

educatiu, de 8 a 9 hores i/o de 16 a 17 hores. 

6. Assistència / menjador / berenar / acollida eventual: és l’ús esporàdic i de 

manera no continuada del servei, sense que es puguin superar els 9 dies 

mensuals. A partir del dia 10, s’aplicarà la tarifa mensual corresponent.  

7. Espai Nadó: servei per a famílies i nadons que s’ofereix tots els dilluns de 16 a 18 

hores. 

8. Espai Família: servei per a infants i famílies que s’ofereix tots els dimecres de 17 a 

19 hores. 

9. Espai de joc: servei per a infants i famílies que s’ofereix tots els dimarts i dijous de 

16 a 18 hores. 

10. Material escolar: es cobrarà en un únic rebut, al mes de juliol anterior al de 

l’inici del curs. Aquest ingrés no es retornarà en cap cas. 

11. Equipament: es podrà practicar liquidació per les despeses que es derivin de 

l’entrega de bates, motxilles i/o agendes. 

12. Permanència: del 2 al 24 de juliol de 2018. Les setmana de menys de 5 dies es 

cobrarà la part proporcional de la tarifa. 

13. Els preus de la tarifa 2 i 6 es corresponen amb un IVA del servei de menjador 

escolar del 10%. En cas que es modifiques el tipus impositiu, aquesta variació es 

repercutirà a les tarifes. 

14. Xecs guarderia: la tarifa 7 es cobrarà en un únic rebut un cop finalitzat el curs, 

juntament amb les despeses financeres derivades d’aquest servei, tal i com es 

detalla a l’article 8.5 d’aquesta ordenança. 

 

3. En situacions d’escassa capacitat econòmica, sempre i quan no hagin tramitat 

qualsevol altre beca pel servei d’escolarització per a famílies amb dificultats 

econòmiques, es podrà reduir la tarifa 1 fins a un 75%, previ informe favorable de 

Serveis socials. 

 

4. En situacions d’absoluta incapacitat econòmica es podrà aplicar un ajornament de les 

quotes de la llar, sempre i quan s’hagi tramitat la beca ordinària a  per a 

l’escolarització de la llar d’infants de la Generalitat de Catalunya per a famílies amb 

dificultats econòmiques. L’ajornament podrà ser del 100% o del 50% de la quota. 

 

5. En situacions acreditades per la Generalitat de Catalunya de monoparentalitat o 

família nombrosa s’aplicarà un 15% de reducció a les quotes de la llar, sempre i quan 

la renda familiar anual no superi en 4,7 vegades l’IPREM anual (12 pagues) vigent. 
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6. Per aquelles famílies que tinguin dos infants escolaritzats a la llar simultàniament 

s’aplicarà un 15% de reducció a les quotes de la llar, sempre i quan la renda familiar 

anual no superi en 4,7 vegades l’IPREM anual (12 pagues) vigent. 

 

7. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica no contemplades en els apartats 

anteriors, es prestarà el servei gratuïtament, previ informe de l’àrea de serveis 

socials. 

 

8. Els descomptes dels punts 4 i 5 no seran sumatoris en cas que es donin les dues 

circumstàncies. 

 

 

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. En aquest cas la taxa es 

pagarà un cop finalitzat el mes. 

 

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. L’ ingrés es 

farà d’acord amb l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

       

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 

1. La taxa s’exigirà mitjançant remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació 

bancària. Les remeses seran mensuals (de setembre a juny), i es passaran al 

cobrament durant els deu primers dies de cada mes.  

 

2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat el 

full de matricula amb les dades bancàries necessàries per procedir al cobrament dels 

rebuts. 

 

3. Les baixes que es produeixin a l’escola bressol, a partir de l’inici del tercer trimestre 

escolar (abril-juny), hauran d’abonar la quota mensual corresponent fins a la 

finalització del curs escolar, a excepció dels casos de canvi de domicili justificat o per 

informe favorable dels serveis socials municipals. 

 

4. A partir del cinquè dia consecutiu que el nen falti a l’escola, es descomptaran 3,65 € 

del rebut de menjador, que correspon al cost de la matèria prima del menjar (menú 

elaborat menys el cost de les monitores el servei de menjador), previ avís des del 

primer dia. 
 

5. S’admetrà, com a mitjà de pagament els xecs guarderia o d’altres tipus de vals, xecs 

o tiquets emesos per les empreses amb les que aquest Ajuntament tingui signat 

contracte en vigor. 

  

El procediment per pagar amb xecs guarderia o d’altres tipus de vals, xecs o tiquets es 

el següent:  

 

Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament, hauran de 

comunicar-ho a la direcció de la llar d’infants “El Guinyol”, indicant els mesos 

d’aplicació i l’import d’aquests, entre els dies 1 i 10 del mes anterior a aquell que es 
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comencin a aplicar els tiquets. En el cas de que hagi cap variació de la informació 

facilitada relativa al mes, l’import o baixa anticipada del tiquet s’haurà de comunicar 

amb 15 dies d’antelació.  

 

El xecs s’hauran de lliurar a la direcció de la llar d’infants o a la tresoreria municipal 

abans del dia 1 del mes d’aplicació. Passat aquest termini, si no s’han lliurat els xecs 

guarderia, es giraran els rebuts mitjançant el procediment ordinari. 

 

Si no es manifestés el contrari, el sistema de xecs guarderia caducarà al mes de juliol; 

de manera que per al curs següent, si s’escau, s’haurà de tornar a comunicar a la 

direcció de la llar d’infants les dades abans esmentades.  

 

L'import del rebut mensual no cobert mitjançant tiquet guarderia, s'inclourà en el 

padró de rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari.  

 

En el cas que l'import del tiquet guarderia fos superior a l'import del rebut mensual, 

no s'abonarà la diferència a la unitat familiar o empresa emissora del tiquet.  

 

Els pagaments realitzats mitjançant el sistema de xecs guarderia s'entendran sempre 

com provisionals, condicionats aquests al reembossament 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 i per tant 

s’haurà d'abonar el import del mateix en metàl·lic, abans de que aquest es tramiti per 

via executiva. 

 

Les despeses financeres generades per les empreses que ofereixen el servei de xecs 

guarderia o d’altres tipus de vals, xecs o seran carregades a les unitats familiars que 

hagin optat per aquest mitjà de pagament en un únic rebut que es girarà, un cop 

acabat el curs, durant el mes de juliol. Aquest rebut també inclourà la tarifa 7 

recollida a l’article 6.2 d’aquesta ordenança. 
 

6. En el supòsit de devolució dels imports inicials, es procedirà a notificar una liquidació 

complementària a càrrec dels obligats tributaris que inclourà, la quota mensual, les 

despeses generades per les entitats bancàries, de les comissions que generi la pròpia 

notificació i altres despeses de cobrament que puguin esdevenir. 

 

7. Els deutes no satisfets en període voluntari podran exigir-se mitjançant procediment 

administratiu de constrenyiment. 

 

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 i  l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, 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 
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facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 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 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 26 de juliol 

de 2017, començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOPB i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 

 
 


