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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 
 
TAXA PEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 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 llar d’infants. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’assistència a la llar municipal d’infants i inclou 
la matrícula, l’assistència al centre i altres prestacions complementàries que es puguin 
establir. 
 
Article 3. Subjectes passius i responsables del pagament 
Són subjectes passius de la taxa i responsables del seu pagament, en concepte de 
contribuents, les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat del beneficiari 
directe. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
No s’aplicaran altres beneficis fiscals que els que es desprenen directament del quadre 
de tarifes inclòs a l’article 5. 
 
Article 5. Quota tributària 
a) La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

 Tarifa 

 
A 
(matriculats fins 
el 31 d’octubre) 

B 
(matriculats 
després del 31 
d’octubre) 

Matricula 85,00 € 250,00 € * 

Quota mensual (9 a 13 i 15 a 17) 175,00 € 270,00 € 

Quota mensual amb servei de menjador 225,00 € 335,00 € 

Quota mensual d'absència 45,00 € 68,00 € 

Quota esporàdica d’ acollida matinal (8 - 9) 
taxa per 1 hora 

3,00 € 5,00 € 

Quota mensual d’ acollida matinal (8 - 9) 40,00 € 50,00 € 

Quota esporàdica de canguratge de tarda (17 - 18)- taxa 
per 1 hora 

3,00 € 5,00 € 
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Quota mensual de canguratge de tarda (17 - 18) 40,00 € 50,00 € 

Quota diària pel servei de menjador esporàdic 6,00 € 9,00 € 

 Tarifa 

 
*Nota: L’import de la matrícula de la tarifa B es reduirà en funció de la data de 
matriculació, d’acord amb el següent quadre: 
 

Mes de matriculació Import matrícula reduïda 

Desembre 225,00 € 

Gener 200,00 € 

Febrer 175,00 € 

Març 150,00 € 

Abril 125,00 € 

Maig 100,00 € 

Juny 75,00 € 

Juliol 50,00 € 

 
 
Per poder formalitzar la matricula l’infant ha d’haver complert 4 mesos o l’edat mínima 
que pugui establir la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas que un infant no hagi complert els 4 mesos el 31 d’octubre, si es matricula en 
el termini d’un mes des de la data en que compleixi els 4 mesos, se li aplicarà la tarifa 
A, en cas contrari se li aplicarà la tarifa B. 
 
La quota d’absència s’aplicarà sempre per mesos sencers, i en els casos següents: 
 

 En el supòsit d’interrupció transitòria de l’assistència a la Llar d’Infants, per 
un període igual o superior a 1 mes. 

 En cas d’incorporació a la llar d’Infants en una data posterior a la data de 
matriculació. 

 
L’horari del servei de la Llar d’Infants és de les 8:00h a les 13.00h i de les 15:00h a les 
18:00h. El servei de menjador és de les 13:00h a les 15:00h. En cas que l’infant no faci 
ús del servei de menjador, s’haurà de recollir a les 13:00h. En cas que la Llar d’Infants 
hagi de continuar oberta degut al retard en la recollida dels alumnes, es facturarà la 
part proporcional, com si es tractés d’una hora d’ acollida o de canguratge. 
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b) Bonificacions 
 

1) S’estableix una bonificació del 50% en la matrícula i del 20% en la resta de 
tarifes, pel segon germà i següents. Cal que els germans facin ús del servei de 
manera conjunta. 

 
2) S’estableix una bonificació del 20% en la matrícula i del 10% en la resta de 

tarifes en el cas de ser família nombrosa. Aquesta bonificació s’aplicarà a la 
quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació del punt anterior. La 
condició de família nombrosa s’haurà d’acreditar documentalment. 

 
3) Aquelles famílies en que treballin els dos membres i que acreditin ingressos 

nets mensuals inferiors a 1.500€, disposaran d’una bonificació addicional del 
25% sobre el preu de la Quota mensual i/o de la Quota mensual amb servei de 
menjador. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu 
cas, les bonificacions dels punts anteriors. 

 
4) Les matricules reduïdes de la tarifa B no gaudiran de cap de les bonificacions 

anteriors. 
 
Article 6.Acreditament i període impositiu i ingrés: 
1. El període impositiu és el curs escolar, entès com el mesos que van de 1 de 

setembre a 31 de juliol de l’any següent. 
 
2. Les quotes d’assistència seran pel mes sencer i es meritaran el primer dia de cada 

mes, i es liquidaran mensualment a través de domiciliació bancària. 
 
3. La falta d’assistència,  la baixa,  o l’ inici de les activitats més enllà del dia 1 del mes 

que pertoqui no implicarà la devolució de la part proporcional de la quota 
corresponent als dies del mes en que no s’utilitzi el servei. 
 

4. Les quotes per matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o 
matriculació, amb les particularitats previstes en l’article 5è, i es liquidaran d’acord 
amb el següent detall: 

 
 Matriculats abans de 31 d’octubre: 

 
 Juntament amb el pagament de la primera taxa mensual per la prestació del 

servei. 
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O bé,  
 

 Mitjançant tres pagaments en parts iguals, prèvia sol·licitud de l’interessat en 
els següents terminis: 

 
1r pagament: Juntament amb la facturació de les taxes del mes de d’octubre. 
2n pagament: Juntament amb la facturació de les taxes del mes de 
desembre. 
3r pagament: Juntament amb la facturació de les taxes del mes de març. 

 
 Matriculats després de 31 d’octubre: Juntament amb el pagament de primera 

taxa mensual per la prestació del servei. 
 
Article 7. Infraccions i sancions. 
Pel que fa a infraccions i sancions en matèria tributària regirà el disposat a la Llei 
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament. 
 
Disposició Final 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà 
vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats, restaran vigents. La tramitació enllestida ha estat la següent: 

 Aprovació inicial per Ple de 23 d’octubre de 1998. 
 Publicació del text íntegre de l’ordenança fiscal: BOP de Lleida número 

157 de data 31 de desembre de 1998. 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA: 
Per a fer constar que aquesta Ordenança, va ser modificada 

provisionalment per acord de Ple de data 3 de juliol de 2017. L’acord 
provisional ha esdevingut definitiu i el seu text íntegre s’ha publicat en el BOP 

de Lleida número 167 de data 29 d’agost de 2017.  
 
 
 

La secretaria, 
Imma Balagué Brichs. 
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