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ORDENANÇA NÚM. 27 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS. 

 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’ajuntament 
estableix el preu públic per la prestació del servei de la llar d’infants, que es regirà per la 
present Ordenança. 
 
Article 2. Objecte 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic 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. Obligats al pagament 
 
1. Estan obligats al pagament del preu públic, 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 preu públic els pares o tutors dels menors alumnes de la 
llar d’infants. 
 
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. Tarifa Reduïda 
 
S’aplicaran les reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius 
hagin de satisfer per aquest preu públic següents: 
 
1. Es preveuen reduccions en la preu mensual, en els casos en que els ingressos anuals de 
la unitat familiar no superin els trams de SMI següents i amb els tants per cent que 
s’indiquen a continuació: 
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  Unitat familiar Reducció 
Fins a 1 cop SMI 2 persones o més 20% 
   
Fins a 2 vegades SMI 4 persones o més 20% 
  3 persones o menys 10% 
   
Fins a 2,5 vegades SMI 5 persones o més 20% 
  4 persones o menys 10% 
   
Fins a 3 vegades SMI 6 persones o més   
  5 persones o menys  10% 
 
2. Les famílies nombroses o monoparentals, o les que tinguin dos o més fills/es inscrits/es 
en el centre tindran una bonificació del 10% del preu mensual per cada fill o filla inscrit/a. 
Aquesta reducció no és acumulable en el cas que s’obtingui la reducció establerta en 
l’apartat 1r. 
 
3. Per tal de gaudir d’aquestes reduccions els/les possibles beneficiaris/es, que hauran de 
figurar en el padró municipal d’habitants referit a l’1 de gener, han de sol·licitar-ho 
expressament i presentar la documentació justificativa pertinent. La seva obtenció mai tindrà 
caràcter retroactiu, sent resolta per resolució de la regidoria corresponent. 
 
4. En cap cas s’aplicaran les reduccions esmentades als conceptes de permanències i 
servei de menjador.” 
 
 
Article 6. Quantia del preu públic 
 
1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

PREU MENSUAL NADONS (P0) 
(10 mensualitats) 

191,00 euros/mes 

PREU DESPESES D’INSCRIPCIÓ I MATERIAL 191,00 euros 
 

PREU MENSUAL (P1 i P2) 
(10 mensualitats) 

170,00 euros/mes 

PREU DESPESES D’INSCRIPCIÓ I MATERIAL 170,00 euros 

PER INFANTS MATRICULATS DURANT TOT 
EL CURS 

DURANT EL MES DE JULIOL NO 
ES GIRARÀ EL REBUT 
CORRESPONENT 

PERMANÈNCIA DE 7 a 8 H 

 Mensual  (fixa) 26,77 euros/mes  

 Esporàdica 3,50 euros/hora 

PERMANÈNCIA DE 8 a 9 H 

 Mensual  (fixa) 26,77 euros/mes  

 Esporàdica 3,50 euros/hora 

PERMANÈNCIA DE 17 a 18 H 

 Mensual  (fixa) 26,77 euros/mes  

 Esporàdica 3,50 euros/hora 
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SERVEI MENJADOR 

Dinar i berenar  - Preu diari fins a 10 dies 9,00 euros/dia 

Dinar i berenar – Preu diari per més de 10 dies 6,00 euros/dia  

 
Els infants que utilitzin el servei mensual de dinar i berenar i que, per qualsevol causa 
(malaltia, etc.), no assisteixin a la llar, i en conseqüència no facin ús del servei de menjador, 
hauran d’avisar a la llar amb la suficient antelació per  poder  donar l’avís pertinent al servei 
de càtering, considerant-se antelació suficient fins les 9:00 de mateix dia de la no 
assistència.  
 
Les permanències es tindran en compte en el moment en que els/les usuaris/es facin ús 
dels serveis en horari no bàsic (de 7 a 8, de 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores). El màxim 
d’estada a la llar serà l’establerta per la normativa vigent (9 hores). 
 
Les permanències de matí i tarda són independents. Sempre que no excedeixin el màxim 
d’hores d’estada a la llar, els/les usuaris/es poden fer ús de totes tres. Però en aquest cas 
hauran d’abonar per separat les permanències de matí i tarda. 
 
Article 7. Acreditament i Fixació 
 
1. El preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei o matriculació de 
l’alumne, moment en el que es farà el pagament de la preu 
 d’inscripció i material. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. Pel que fa les quotes mensuals i del servei de permanència, quan es tracta de serveis de 
duració inferior a 1 mes, l’import total serà el corresponent a la mensualitat complerta. 
 
2. Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants 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 el preu mensual durant els primers cinc dies de cada mes. En el cas 
del preu mensual pel servei de menjador, l’import es cobrarà un cop finalitzat el mes en el 
que s’ha prestat el servei. 
 
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
La llar d’infants presentarà cada 2 mesos els rebuts impagats i s’iniciarà el tràmit de 
l’expedient corresponent. 
 
4. El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de cobrament voluntari. 
La via  de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la providència de constrenyiment. 
 
5. Quan es cessi en la recepció del servei, s’haurà d’abonar tot el mes complert 
corresponent al mes en que es causa baixa i no es retornarà la quantitat abonada en 
concepte de material i despeses d’inscripció en el moment de la matriculació. 
 
Excepcionalment, pel mes de setembre, i quan per causa imputable al subjecte passiu el 
servei no es presti, aquest disposa dels primers 10 dies de mes per presentar la baixa. En 
cas contrari es girarà el rebut corresponent a tot el mes. 
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6. El no pagament de qualsevol rebut, inclosa la primera mensualitat, suposarà la renuncia 
automàtica a l’assistència de l’alumne a la Llar d’infants. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic  regulat 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària. 
 
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 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. 
 
Disposició final 
 
Aquest Preu Públic ha estat aprovat per Junta de Govern Local en data 25 d’agost de 2010 i 
modificada posteriorment per Juntes de Govern Local de data 13 d’abril de 2011, 01 de 
febrer de 2012, 24 d’abril de 2013 i 13 de novembre de 2013, entrarà en vigor per al curs 
escolar 2013-2014 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta 
 
 
 
 
 
      
Gemma Parra i Masip     Rosa M. Fonoll i Ventura 


