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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA 

CADERNERA” 

 

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 del servei de la llar d’infants municipal 

“La cadernera”., que es regirà 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 les persones que tinguin la pàtria 

potestat o els representants legals dels menors alumnes de la llar d’infants municipal 

“La Cadernera”. 

 

Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària . 

 

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 

 

De conformitat amb l’article 20 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 

s’estableix la següent bonificació: 

 

Bonificació per germans al centre.  

 

Quan d'una mateixa família es matriculin dos o més germans dins del mateix exercici 

escolar, s’aplicarà de manera automàtica una bonificació del 20% a la quota mensual 

d’ensenyament (apartat A de l’article 6) i a la matrícula del curs (apartat F de l’article 6) 

del segon germà i següents. 
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Article 6. Quota tributària 

 

1. La quantia dels preus públics es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

A) QUOTA D’ENSENYAMENT: 

 

Tipus de jornada Quota 

Mitja jornada 95,00 euros/mes 

Jornada completa 130,00 euros/mes 

 

B) QUOTA DE MENJADOR 

 

Tipus de servei Quota 

Servei menjador amb monitoratge i carmanyola 33,00 euros/mes 

Servei menjador eventual per dia amb monitoratge i 

carmanyola 

6,00 euros/dia 

 

C) SERVEIS EXTRAESCOLARS I PUNTUALS 

 

Tipus de servei Quota 

Acollida de matí de 08.00 a 09.00 hores 25,00 euros/mes 

Acollida de matí de 08.00 a 09.00 hores (puntual) 5,00 euros/dia 

Acollida de migdia de 13.00 a 13.30 hores 15,00 euros/mes 

Acollida de migdia de 13.00 a 13.30 hores (puntual) 5,00 euros/dia 

Servei puntual Matí de 09,00 a 13,00 hores 7,00 euros/dia 

Servei puntual Tarda de 15,00 a 18,00 hores 5,00 euros/dia 

 

E) MATERIAL ESCOLAR 

 

Material escolar 75,00 euros/curs 

escolar 

 

F) MATRÍCULA DEL CURS 

 

Matrícula del curs (Període comprès des de l'1 de setembre 

fins al 31 de juliol). 

70,00 euros/curs 

escolar 

 

Article 7. Acreditació 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 trimestral de prestació. 
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Article 8. Meritació i període impositiu   

 

1. La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei, a dia 1 de cada mes, pel que fa 

a les quotes mensuals, i en el moment d’efectuar-se la matricula pel que fa als drets de 

matriculació  

 

2. El període impositiu compren el curs escolar, que s’inicia el 1 de setembre de l’any 

que es tracti i finalitza el 30 de juliol del curs següent, a exempció dels supòsits d’inici o 

cessament en l’ús del servei. 

 

3. Tractant-se de la taxa per serveis de llar municipal 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. 

 

En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 

sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 

 

4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

 

5. La taxa, també es meritarà, en el supòsit, del servei de ludoteca, exclusivament pel 

mes de juliol.  

 

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 

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. 

 

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present Ordenança ha estat modificada 

parcialment per acord provisional del ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 

27 de juny de 2017. Així mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma 

automàtica, el text íntegre de les modificacions ha estat publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província núm. 180 de data 18 de setembre de 2017. Finalment, es fa constar que el 

text reproduït és el de l’Ordenança vigent, amb la incorporació de les diferents 

modificacions aprovades. 

El Perelló, 19 de setembre de 2017 

La secretària-interventora, Elena Català Ferrer 
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