ORDENANÇA FISCAL NUMERO 15 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4.ñ), del RDL 2/2004, de 5 de
març pel qual 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 prestació del servei de llar
d’infants.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i
vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les llars d’infants, quan
aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que sol·licitin o utilitzin els
serveis definits a l’article 2, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors
d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.
Article 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i
42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. 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 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Quota: 125 €/mensuals.
- Matrícula: 125€/mensuals.
De 9:00 a 12:30 hores i de 15 a 17:30 hores.
Descomptes:
Família nombrosa: 25%
Per tenir dos o més germans a la Llar d’infants: 25%

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades
en l’article 6è de tarifes, mitjançant la sol·licitud de matrícula i pel que fa a la
quota mensual l’últim dia de cada mes.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà durant els 5 primers dies del més
següent a la data de meritació.
Article 8. 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 fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a
03 de juny de 2016 comença a regir el dia 17 de novembre de 2016, i continua
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, resten vigents.

