
 

 

 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm.22 

 

TAXA DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL  DE CASTELLDANS 

 

 

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 

texte legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, que es regirà 

per la present Ordenança Fiscal. 

 

 

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 llar d’infants municipal, 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 alumnes de la llar d’infants. 

 

 

Article 4. Responsables 

 



 

 

1.  Són responsables tributàris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i 

a l’ordenança general. 

 

2.  La derivació de responsabilitats requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els 

termes previstos a la Llei general tributària. 

 

 

Article 5. Horari 

 

L’horari serà de dilluns a divendres durant onze mesos de l’any, de setembre a juliol. L’horari del mes de juliol podrà 

variar en funció dels usuaris, reduint l’horari a només matí, de 08.30 a 15.00. El mes d’agost la llar d’infants 

romandrà tancada.  

 

L’horari LECTIU de llar d’infants serà el següent: 

 

HORARI DE MATÍ: De 09.00 a 13.00 hores 

 

HORARI DE TARDA:  DE 15.00 a 17.00 hores 

 

Els serveis complementaris que es preveuen i que podran variar en funció de la necessitat o no d’aquests i del 

nombre d’usuaris: 

 

ACOLLIDA DE MATI: De 08.00 hores a 09.00 hores 

 

MENJADOR AMB CARMANYOLA: De 13.00 hores a 15.00 hores 

 

ACOLLIDA DE TARDA: De 17.00 hores a 17.30 hores 

 

 

Article 6. Beneficis fiscals 

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a l’administració del deute tributari que els subjectes 

passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

 

Article 7. Quota tributària 

 

Els usuaris de la llar d’infants hauran de pagar una matrícula de 60,00 euros en concepte de materials, en el 

moment que s’iniciï el curs escolar. 

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 



 

 

 

A) TAXA PER AL SERVEI BÀSIC I LECTIU DE LLAR D’INFANTS (De 0 a 3 anys): 

 

a.1) Quota per ús de la llar d’infants 10 dies o més al mes ................................................................ 150,00 euros/mes 

a.2) Quota per ús de la llar d’infants menys de 10 dies al mes ............................................................ 85,00 euros/mes 

 

 

B) SERVEIS COMPLEMENTARIS: 

 

 

b.1) Acollida matinal (De 8.00 hores a 9.00 hores) 

 

Habituals: 3,50 euros/dia 

Esporàdics: 4,00 euros/dia 

 

b.2) Menjador amb carmanyola (De 13.00 hores a 15.00 hores) 

 

Habituals: 4,00 euros/dia 

Esporàdics: 5,00 euros/dia 

 

c.3) Acollida de tarda (De  17.00 hores a 17.30 hores) 

 

Habituals: 2,50 euros/dia 

Esporàdics: 3,50 euros/dia 

 

c.4) Pack triple servei: 

 

Habituals: 5,00 euros/dia 

Esporàdics: 6,00 euros/dia 

 

S’entendran com a usuaris habituals aquells que utilitzin qualsevol dels tres serveis complementaris per un període 

igual o superior a deu dies. Per contrapartida, s’entendran esporàdics els que ho facin menys de deu dies.  

 

El còmput dels deu dies s’establirà en funció del servei elegit, entenen que la suma dels deu dies no respondrà a l’ús 

dels diferents serveis indistintament, sinó que, el còmput de dies es realitzarà per a cada servei individualment. A 

excepció d’aquells usuaris que hagin sol·licitat fer ús del pack complet de serveis complementaris. 

 

En la preinscripció i posterior inscripció es sol·licitarà que s’esmenti si es pretén fer ús d’algun dels serveis 

complementaris, a fi efecte de realitzar una previsió de l’ús de cadascun d’ells.  

 

Pel que fa al menjador amb carmanyola, a l’inici de cada curs es farà una reunió amb els usuaris de la llar, amb el 

personal de la llar i amb algun membre de l’ajuntament, a fi efecte, d’establir una coordinació en el menú setmanal, 



 

 

i facilitar en la mesura del possible la tasca de l’encarregat/ada del menjador. Així mateix es farà en el cas del 

berenar de l’acollida de tarda.  

El mes de juliol s’abonarà un preu únic que correspondrà a la quota mínima de llar d’infants per import de 150,00 

euros, amb independència que s’utilitzi o no, el servei d’acollida de matí o de menjador amb carmanyola.  

 

 

Article 8. Obligació de pagament 

 

1.  L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix de l’inici del curs escolar i a petició del 

pare, mare o tutor. 

 

2.  El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà amb caràcter mensual i es podrà exigir en règim d’autoliquidació. El 

pagament s’efectuarà per mes vençut, i es passarà a cobrament entre el dia 1 i 5 del mes següent.  

 

3.  La quantitat en concepte de material es pagarà al començament de cada curs escolar. 

 

4. Les sol.licituds de baixa s’hauran de presentar per escrit fins el dia 20 de cada mes i tindran efecte a partir del 

mes següent. No obstant, l’alumne podrà assistir a classe fins l’últim dia del mes. 

 

5. La falta de pagament de dos quotes o més impedirà la permanència al centre. 

 

6.  Transcorregut el termini legal voluntari de les mensualitats corresponents, es procedirà al seu cobrament per via 

de constrenyiment. 

 

 

Article 9. Serveis complementaris i aliens al servei de llar d’infants, acollida de mati, menjador i acollida de tarda.  

 

Les quantitats assenyalades no inclouran les activitats extraordinàries com excursions, festes, actes culturals i/o 

qualsevol altra que es pugui organitzar, i que s’entendran totalment complementàries i alienes al servei de la llar 

d’infants municipal i als serveis complementaris, i les quals hauran de ser pressupostades en funció del seu cost real 

i efectiu. 

 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora d’aquesta Ordenança, 

resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

 

Disposició addicional. Modificació de 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 facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 

automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modifiació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia xx. de xxxxxx de 2018, entrarà en vigor el dia 

següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa 

 

 

Disposició transitòria 

 

Les noves taxes seran d’aplicació a partir del setembre de l’any 2018. 


