
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19:
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del  previst  als  articles  57 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  (TRHL),  de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present
Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa 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 3r.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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  la  taxa els  pares o tutors dels  menors alumnes de
l’escola bressol.

Article 4t.- Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

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.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.

Article 5è.- Beneficis fiscals

1. S’estableix una bonificació per a les famílies nombroses i monoparentals de un 10% de la
quota.  Per tenir  dret  aquesta bonificació  cal  que la família  que la sol·licita  disposi  de la
condició de família nombrosa o família monoparental segons els criteris especificats en la
Llei 4/2003 de 18 de novembre de Protecció a les famílies Nombroses, o el Decret 151/2009
de  desplegament  parcial  de  la  llei  18/2003  de  4  de  juliol  de  suports  a  les  famílies
respectivament.
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2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes  reduïdes,  aplicables  quan  els  subjectes  passius  acreditin  escassa  capacitat
econòmica.

Article 6è.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

EUR
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador
Escolarització jornada completa 140
Menjador escolar (dinar) 7,5
Berenar 2,5
Tarifa 2. Altres serveis 
Acollida matinal, de forma fixa durant tot el mes 32,5
Acollida matinal, de forma fixa puntual 3,25
Material escolar per tot el curs:
-Per a infants d’edats compreses entre els 4 mesos i 1 any 33,25
-Per a infants d’edats compreses entre 1 any i 2 anys 60,00
-Per a infants d’edats compreses entre els 2 anys i 3 anys 80,50
Material escolar durant els mesos estiu (Fora del curs lectiu)
-Per l’assistència durant un mes o fracció 13,00
-Per l’assistència durant els dos mesos d’estiu, o un mes i 
fracció

19,50

Les tarifes pels serveis educatius dels infants que estiguin 
inscrits els mesos fora del curs lectiu

52,00/setmanals

Bates 10,50/unitat

En el mes de setembre només es liquidarà el 50% de la quota d’escolarització.

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior
es reduiran en un 10% en el cas d’unitats familiars que d’acord amb els seus total familiars a
l’any no superin el salari mínim interprofessional establert a l’any de la sol·licitud, segons el
quadre següent:

Unitat familiar 2 persones: 1 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar 3 persones: 1,50 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar a partir de 4 persones: 1,75 Salari Mínim Interprofessional

La capacitat econòmica de la persona beneficiària i dels membres de la unitat familiar es
determinarà en atenció a la seva renda.

Es considera renda de la persona els ingressos derivats del treball, deduïdes les cotitzacions
de  la  seguretat  social  i  assimilats,  i  del  capital,  així  com  qualsevol  altres  substitutius
d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes
a l’IRPF.

S’entendrà per unitat familiar, el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne per
vincle de consanguinitat  o  afinitat  fins a segon grau,  incloent-hi  les persones unides als
progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills i ascendents no comuns,
sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.    
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S'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud: 

a. Declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques de l’exercici anterior de
cadascun dels membres de la unitat familiar  més grans de 16 anys o bé certificació
acreditativa  conforme  no  tenen  obligació  de  presentar-la,  expedida  per  l'Agència
Tributària. 

b. Certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió anual dels membres de la
unitat familiar.  En el cas de no ser perceptor de cap pensió, subsidi  o ajuda, caldrà
aportar certificació acreditativa d'aquest extrem expedida per la Seguretat Social.

c. Volant d’empadronament

d. Es podran eximir de presentar la documentació referida als apartats anteriors, aquelles
persones que autoritzin  a  l’Ajuntament  de Roda de Berà a realitzar  les consultes  a
l’Administració corresponent (autorització signada i fotocòpia DNI) 

Serveis extraordinaris per tardança recollida infants:

Els familiars que van a buscar tard als infants es regiran per aquest apartat.

- La primera vegada rebran un avis.
- La segona vegada rebran un nou avis.
- La  tercera  vegada  i  següents  meritarà  una  taxa  d’acord  amb  el  quadre  adjunt,
depenent de la tardança:

Fins 10 minuts De 10 a 20 minuts

Tercera vegada 6,40 € 9,70 €

Quarta vegada 9,70 € 12,90 €

Cinquena vegada i següents 12,90 € 16,10 €

Per cada 10 minuts de més, s’afegiran 5,35 € a la quantitat del quadre (de 10 a 20 minuts).

Article 7. Meritament 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis que es tracti.

2. La liquidació dels serveis sol·licitats es realitzarà mensualment, mitjançant un únic
rebut.

3. La falta  de pagament de la  taxa de dos mensualitats,  determinarà l’anul·lació  de
l’autorització d’ingrés i permanència concedits.

4. La sol·licitud de baixa de la Llar d'Infants en el transcurs del mes no donarà dret a la
devolució de la quota de serveis educatius, ni a part d'ella.

5. En cas de malaltia o altre causa no es descomptarà per cap concepte la quota de
serveis educatius.

Article 8è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en  aquesta  Ordenança,  resultin  procedents,  s’aplicarà  el  que  disposa  la  Llei  General
Tributària i l’Ordenança General.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2017,
queda definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2017, comença a regir el dia 1
de gener de 2018, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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