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Ordenança fiscal núm. 15 

 
TAXA DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS “DRAC VERD ” DE PUIGVERD DE 

LLEIDA 
 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
A l’empara d'allò previst en els 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, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, 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 nenes, i altres complementaris, propis de les llars d’infants, quan 
aquestes 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 en l’article 6.2 de la present 
Ordenança. 
2-. Estan obligats al pagament de la taxa els pares o tutors legals dels menors alumnes de la 
llar d’infants. 
 
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 o 
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
1-. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
2-. Malgrat el disposa a l’apartat anterior, en l’article 6.2 de la present Ordenança fiscal es 
contenen tarifes reduïdes. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
1-. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
La Taxa del servei d’acollida i el postescolar dependrà dels dies que assisteixen durant el 
mes i es distribueix de la següent manera: 
 

MATRÍCULA 60,00 € alumne/any 

SERVEI D’ESTIU 150,00 € alumne/mes 

HORARI BASE 150,00 € alumne/mes 

SERVEI D’ACOLLIDA               Dia esporàdic  ........................ 3,00€/dia 
               2 dies ..................................  5,50€/mes 
               De 3 a 5 dies ......................  8,00€/mes 
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         De 6 fins a 10 dies ..............  15,00€/mes 
         D’11 fins a 20 dies   ............   25,00€/mes 

    Més de 20 dies   ................     28,00€/mes 

SERVEI POSTESCOLAR Fins a 10 dies   ..................  12,00 € 
D’11 fins a 20 dies   ............ 20,00 € 
Més de 20 dies   ................. 25,00 €  

 
Si al centre coincideixen dos germans, el preu de la matrícula del segon germà serà de 
30,00 €. 
Si al centre coincideixen dos germans, el preu de la taxa mensual del segon germà serà de 
120,00 € 
 
 
Article 7è.- Obligació de pagament 
 
1-. L’obligació de pagament de la taxa regulada en la present Ordenança naix des de l’inici 
del curs o des del moment d’incorporació de l’Infant a la llar d’infants i a petició del pare, 
mare o tutor legal. 
2-. El pagament s’efectuarà amb caràcter mensual, en el moment de la presentació de la 
liquidació corresponent, mitjançant domiciliació bancària. 
3-. La quantitat en concepte de matrícula, serà anual i es liquidarà abans de començar el 
curs escolar. 
La quantitat en concepte de material escolar se sol·licitarà als pares en funció de les 
necessitats del servei. 
4-. Una vegada iniciats i liquidats els tràmits i el nen o nena no s’incorpori al centre, no es 
retornarà cap dels imports ja satisfets. 
5-. No es podrà causar baixa temporal, si el nen o nena no assisteix a l’escola durant un 
període determinat caldrà fer efectiva la mensualitat complerta. 
6-. La manca de pagament de dues quotes per part dels usuaris del servei, havent-se 
formulat el corresponent requeriment per part de l’ajuntament relatiu a l’abonament 
d’aquestes quotes, sense que s’hagin liquidat en les condicions fixades per la Corporació, 
determinaran la baixa automàtica del centre de l’alumne/a de què es tracti. Tanmateix això 
no impedirà la tramitació per la via de constrenyiment per a la liquidació dels deutes no 
satisfets. 
 
Menjador 
 
Fixes: Són el ens que utilitzen el servei de menjador cada dia: preu 6,00 € dia. 
 
Esporàdics fixes. Són el nens que utilitzen el menjador dos dies a la setmana com a mínim: 
preu 6,00 € dia 
 
Resta: 10,00 € dia. 
 
Quan la taxa establerta pel menjador el cobrament es gestionarà de la manera següent: 
 

a. En cas de devolució d’un rebut per part del banc o caixa, les despeses generades 
correran a càrrec del titular del rebut. 
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b. Les devolucions que l’Ajuntament hagi de realitzar a una família per no fer ús del 
servei de menjador algun dia del mes es farà de la següent manera i en els 
següents supòsits: 

- Es retornarà el 100% del preu del dia sempre que el servei no hagi estat per 
raons del centre (organitzatives). 

- Les devolucions es realitzaran a través de l’entitat bancària en el rebut del mes 
següent. 

- Un cop abonat el servei de menjador per a ús eventual, es retornarà l’import del 
dia sempre que s’avisi amb al menys 2 dies d’antelació que l’alumne no farà ús 
d’aquest servei. En cas contrari, no es podrà reclamar els diners tot i no haver fet 
ús d’aquest servei de menjador. 

 
c. En cas de fer ús del menjador un dia per un imprevist, sense haver donat el tiquet 

de menjador, s’ha de donar al dia següent. 
 
d. Tota persona que no pagui el servei de menjador, ja sigui fixa o eventual, se li 

podrà negar aquest servei, ja que estarà incomplint la normativa de menjador. 
 

e. Si un alumne/a fixe/a falta al menjador 
- Fins 3 dies, no es descomptarà res. 
- A partir de 3 dies, es descomptarà la part proporcional al menjar (mai es 

descomptarà el monitoratge). 
- Si falta més de mig mes, es cobrarà com esporàdic. 
- Si un/a alumne/a de menjador ha de faltar un període llarg de temps, 1 setmana o 

2, caldrà avisar amb 1 setmana d’antelació, sinó es pagarà el 100% del servei. 
 
Durant el curs 2012-2013 s’incorpora el sistema de Menú carmanyola, que suposo que els 
pares/mares porten el menjar de casa amb unes condicions fixades per l’Ajuntament i 
signant un document, a través del qual assumeixen la responsabilitat de l’estat del menjar. 
 
És necessari avisar a l’escola dels nens que es quedaran cada setmana per una millor 
organització. El preu fixat solament es cobrarà si realment s’utilitza el servei. 
 
El monitoratge 
 
El pagament per nen/nena diari serà en concepte de monitoratge 
Monitoratge dia/nen    3,50 € 
Monitoratge dia dos germans  5,00 € 
 
 
Article 8è.- Serveis complementaris. 
Les quantitats assenyalades no inclouran les activitats extraordinàries com excursions, 
festes, actes culturals, etc, complementàries al Servei de llar d’infants municipal, les quals 
seran pressupostades en funció del seu cost real i efectiu 
 
Article 9. Infraccions i Sancions. 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 
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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 de la present Ordenança Fiscal 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 
La present Ordenança Fiscal, s’ha modificat per acord de Ple de data 9 d’agost de 2012 i 
regirà pel curs 2012-2013 i següents. 
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