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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 ñ), del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text
refós de la llei 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 inscripció i assistència
a la Llars d'Infants Municipals.

Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal "La Gruneta".

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de l'Escola d'Art Municipal
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit

d’utilització dels serveis pels menors d’edat o

incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l'article 43 de 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 a aquesta taxa, llevat dels que derivin
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directament de l’aplicació obligatòria d’altres normatives.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Concepte

Tarifa

Matriculació

25,10 €

Quotes mensuals

131,68 €

Quotes mensuals germans dels anteriors

65,84 €

Quotes mensuals famílies nombroses i monoparentals

65,84 €

Tiquet dinar mensual

103,00 €

Tiquet de 10 dinars

51,50 €

Tiquet d'1 dinar

6,18 €

Tiquet carmanyola mensual

58,30 €

Tiquet carmanyola 10

29,00 €

Tiquet 1 carmanyola

3,50 €

Article 7. Singularitats del servei del dinar
A l’hora de l’àpat de migdia i atenent al diferent espai de que disposen les dues llars, la Llar
d’Infants La Sequieta oferirà el servei de menjador, en canvi la Llar d’Infants La Gruneta podrà
oferir el servei de carmanyola i custòdia de xiquets, modulant-se aquestes diferències de servei
en les tarifes aplicables als infants.

Article 8. Meritació
La taxa es meritarà en el període de la inscripció a la Llar d'Infants "La Gruneta" 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, que es domiciliarà a l’entitat financera indicada pel
representant legal de l’infant.
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Article 9. Suspensió per falta de pagament
Quan les persones indicades a l’article 2 deixin de pagar dos rebuts, per causes no imputables a
l’Administració, s’entendrà que renuncien al servei i es produirà la baixa automàtica de la
matrícula. L’Ajuntament assignarà la plaça vacant per rigorós ordre de la llista d’espera.

Article 10. 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 aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 30/07/2012, i
que ha quedat definitivament aprovada amb la seva publicació al BOPT, i que començarà a regir
per al proper curs 2012-2013 i continuarà vigent metre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
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