Ajuntament d’Olius

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 20.2.b i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
assistència i estada a la Llar d’Infants Municipal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització del servei desenvolupat per la llar d’infants per la seva
estada i assistència.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària que
sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis locals esmentats a l’article anterior, que
prestin les Entitats Locals.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària.

Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en el quadre de tarifes que contenen l’article següent.

Article 6. Tarifa
Les tarifes a què es refereix l’article anterior s’estructuren de la manera següent:
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CONCEPTE
SERVEI ESCOLARITAT
MATRÍCULA (es cobrarà a primers del mes d'agost previ al començament del
curs)
MENSUALITAT (10 mensualitats, de Setembre a Juny)
Quan assisteixin conjuntament a la llar d'infants 2 o més germans a la vegada
l'import de la quota a partir del 2n germà serà del 50%
Reserva de plaça: per infants nascuts de 0 a 4 mesos
SERVEI MENJADOR
MENJADOR I BERENAR FIXE (a partir del 5è dia es considerarà com a fixe)
MMENJADOR FIXE SENSE MIGDIADA NI BERENAR (més de 4 dies)
BERENAR
MENJADOR I BERENAR ESPORÀDIC
MENJADOR ESPORÀDIC SENSE MIGDIADA NI BERENAR (menys de 4 dies)
Nadons que prenen biberó i es queden al migdia
ACOLLIDA
ACOLLIDA ESPORÀDIC cada 15 minuts
ACOLLIDA FIXE (1h diària)
MATERIAL
Es paga en 2 quotes de 25 euros: una al SETEMBRE i l'altra al GENER

QUOTA

157,00 €
157,00 €
50,00 €/mes
6,50 €
5,50 €
1,00 €
7,50 €
6,50 €
5,00 €
1,00 €
40,00 €/mes
50,00 €

Article 7. Exempcions i bonificacions
1. Per segon fill o filla a l’escola. El primer germà paga el 100% i al segon i consecutius se’ls aplica
un 50% s/taxa pel que fa a la quota mensual.
2. Estarà exempt del pagament de la taxa pels serveis educatius de la llar d’infants l’alumnat del
tercer curs del primer cicle d’educació infantil (i2), a partir del curs 2022-2023. L’exempció no
inclou les despeses de material, menjador, acollida i resta de serveis complementaris a càrrec
de les famílies.

Article 8. Meritació
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud del servei que
inicia l’actuació.
2. Es tindrà en compte el Reglament de règim intern de la llar d’infants El Pi d’Olius, i les
normatives vigents del corresponent Departament de la Generalitat, en matèria d’educació.
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Article 8. Gestió
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà pels interessats contra rebut que expedirà l’empresa
concessionària que gestiona el servei municipal de la llar d’infants.

Article 9. 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 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 fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
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. Entrada en vigor.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el
dia 13 d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcials, els articles no
modificats continuaran vigents.
DILIGÈNCIA per fer constar que el text íntegre de l’ordenança ha estat publicat en el
BOP de Lleida núm. 238 de 13 de desembre de 2021.
DILIGÈNCIA per fer consta que l’Ordenança va ser modificada per acord del Ple de 8 de
juliol de 2022, publicant-se el text de la modificació en el BOP de Lleida núm. 166 de 30
d’agost de 2022.

