
               

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE 
PUIGPELATi 
 
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 fiscalsii 
 
1. Es bonificarà la quota mensual i d’hores extraordinàries d’aquelles famílies 
nombroses atenent els ingressos de la unitat familiar d’acord amb els següents 
percentatges: 
 
a) Ingressos familiars inferiors a 3 vegades el salari mínim interprofessional: 

50% de la quota. 
b) Ingressos familiars iguals o superiors a 3 vegades el salari mínim 

interprofessional: 25% de la quota. 
 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència durant el curs escolar i 
per a la seva aplicació cal que els interessats presentin la corresponent 
sol·licitud aportant el carnet de família nombrosa expedit per la Generalitat de 
Catalunya i la declaració dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat 



 

familiar mitjançant presentació de la declaració de l’impost de la renda de 
persones físiques o certificat tributari. Aquesta declaració pot ser substituïda 
per informe dels serveis socials en els casos de no poder acreditar els 
ingressos anuals. 
 
2. En cas de dificultat econòmica i previ informe dels serveis socials, atenent el 
grau de necessitat familiar existent, l’ajuntament podrà bonificar totalment o 
parcialment determinats elements de la quota tributària. 
 
Article 6. Quota tributàriaiii 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
6.1 Matriculació: 75,00 €/curs. 
 
6.2 Quotes mensuals: 
De 9 a 13 i de 15 a 17 hores 150,00 €/mes. 
 
6.3 Quota hora extraordinària: 
Mati: de 8 a 9 hores Tarda: de 17 a 18 hores. 
1 hora 12,00 €/mes. 
½ hora 6,00 €/mes. 
 
6.4 Servei de menjador: 6,00 €/dia. 
 
6.5 Material 
Alumnat primer any: 120 €/curs. 
Alumnat següents anys: 100 €/curs. 
 
Article 7. Meritació 
 
La taxa es maridarà en moment de la sol·licitud de la prestació del servei i/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. 
 
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 sancionsiv 
 
1. Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa 
la Llei general tributària i la normativa que la desplega. 
 
2. L’impagament de dues quotes mensuals implica automàticament la 
impossibilitat de fer ús del servei municipal de llar d’infants mentre es mantingui 
aquesta situació.  
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