
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL  DE LA LLAR D'INFANTS

Article 1r. Concepte
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposa l’article 20.4.ñ) del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa pel
servei d’assistència i estança a la Llar d’Infants Municipal, que s'ha de regir per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa
l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’assistència
i estança a la llar d’infants.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, els que es
beneficiïn  del  servei  a  què  es  refereix  l'article  anterior.  A  aquest  efecte,
s'entendrà per  beneficiari  els pares,  tutors o  responsables dels menors que
sol·licitin el servei per escrit i que el gaudeixin, utilitzin i en resultin beneficiats.

Article 4t. Responsables
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i  jurídiques a què fan referència els articles
42.1.a i 42.1.b de la Llei General Tributària.

2. Són  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43.1 de la
Llei General Tributària.
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Article 5è. Horari
L'horari bàsic de la Llar d'Infants Municipal  corresponent a 5,5 hores diàries
s’estableix en dues modalitats de franges horàries: Modalitat A: De  9:00h a 12:30h i de 15:00h a 17:00h. Modalitat B: De 8:00h a 13:30h.

Article 6è. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
següent tarifa:

Conceptes De 0 a 1 any Més d’1 any
Matrícula per alumne 48,00 € 48,00 €
Assistència  en  la  modalitat  A  per  alumnematriculat 185,00 €/mes 150,00 €/mes
Assistència  en  la  modalitat  B  per  alumnematriculat 185,00 €/mes 150,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat A de 7:30h a 9h 25,00 €/mes 25,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat B de 7:30h a 8h 10,00 €/mes 10,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat A de 12:30h a13:30h 20,00 €/mes 20,00 €/mes
Ampliació horària en la modalitat A de 17h a 18h 20,00 €/mes 20,00 €/mes
Ús esporàdic del servei d'ampliació horària, percada hora d’ampliació 5,00 €/hora 5,00 €/hora
1a quota de material fungible i equipament d’aula(mes de setembre) 30,00 € 50,00 €
2a quota de material fungible i equipament d’aula(mes de febrer) 15,00 € 25,00 €

Article 7è. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança, neix

des del moment en què es formalitza la matrícula i es farà efectiva des de
l’inici del curs escolar.

2. El  pagament del  servei  s'efectuarà amb caràcter mensual,  un cop s’hagi
emès  el  rebut,  es  podrà  fer  efectiu  el  pagament  mitjançant  domiciliació
bancària.

3. Una  vegada  finalitzat  el  període  de  matrícula  i  en  el  cas  que  l’alumne
sol·liciti la baixa del centre, no es retornarà l’import de la matrícula, ja que la
previsió  de  places  de  professorat  s’ha  efectuat  en  base  a  la  matrícula
consolidada.
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4. Les sol·licituds de baixa s’hauran de presentar per escrit i tindran efecte a
partir del mes següent de la data de presentació. 

5. La falta de pagament de tres quotes impedirà la permanència al centre.
6. Transcorregut el termini legal pel pagament voluntari de les mensualitats es

procedirà al seu cobrament per via de constrenyiment.
7. En cas que, durant el curs, l’alumne es doni de baixa es podrà sol·licitar la

devolució de la part proporcional de l’import pagat en concepte de material,
sempre i quan no hagin transcorregut més de 2 mesos des del pagament de
la quota corresponent, previ informe de la Direcció del centre.

Article 8è. Serveis complementaris
En cas d’ús del servei de menjador o l’assistència a activitats extraordinàries es
procedirà al pagament del preu públic corresponent.

Article 9è. Exempcions i bonificacions 
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.

Article 10è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions
que  els  corresponguin  en  cada  cas,  s’ha  d’actuar  d’acord  amb  allò  que
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present  ordenança entrarà  en vigor  el  dia  que es publiqui  en el  Butlletí
Oficial de la Província, i s'ha de començar a aplicar per al curs 2016-2017. Pel
que  fa  a  la  vigència  hi  romandrà  fins  a  la  seva  modificació  o  derogació
expresses.
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Diligència
Per fer constar que la present ordenança,  que consta de 10 articles, va ser
aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de
1989, i  modificada per última vegada mitjançant acord Plenari celebrat el 19
d’abril de 2016. Aquesta modificació s’ha publicat al BOP de Tarragona núm.
122 de data 28 de juny de 2016.

Riudoms, 1 d'agost de 2016.
Vist i plau
L'alcalde,                   La secretària interventora,

Josep Maria Cruset Domènech                      Marta Cuesta García

4
16000531-GRAL


