ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 - 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 58 i 20.4 o) , de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants
municipal .
Article 2. Fet imposable
Consisteix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels nens,
pròpies de la llar d’infant quan es realitzin pel servei municipal.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques que
sol·licitin, utilitzin o resultin beneficiades pel serveis de llar d’infants.
Article 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària d’aquesta
ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa
capacitat econòmica. Aquest requisit s’haurà d’acreditar de conformitat amb l’informe dels serveis
socials.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
MATRICULACIÓ
- Matriculació anual única per curs escolar ...................................................... ............................ 65,00 €
HORARI LECTIU
- Quota mensual alumnes del curs P0 (0 a 1 anys) ......................................... .......................... 120,00 €
- Quota mensual alumnes del curs P1 (1 a 2 anys) ......................................... .......................... 110,00 €
- Quota mensual alumnes del curs P2 (2 a 3 anys) ......................................... .......................... 110,00 €
- Quota mensual reduïda curs P0 .................................................................... ............................ 40,00 €
- Quota mensual reduïda cursos P1 i P2 ......................................................... ............................ 33,00 €
- Quota anual per despeses viàries de material.
Es liquidarà fraccionadament en tres rebuts cada tres mesos durant el curs escolar ............... 30,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS
- Quota servei de permanència (de 13h. a 15 h.) per hora: ............................ ................... 3,50 € / hora
- Quota servei d’acollida (de 8:45h. a 9h. i de 14:45h. a 15 h.) mensual: ....... ........................... 10,00 €
- Quota servei de permanència (de 13h. a 15 h.) mensual: ............................ ........................... 60,00 €
- Quota diària servei de monitor/a de menjador (sense menú) ....................... ............................. 2,50 €
- Servei de Permanència de 12h a 13h ---------------------------------------------------------------------------gratuït
Article 7. Meritació

La taxa es meritarà en 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.
La matriculació no donarà dret a reserva de plaça. Per tenir reserva de plaça caldrà abonar la quota
mensual.
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 dada 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 fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona ja
sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents.

