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AJUNTAMENT DE QUART 

ORDENANÇA FISCAL NÚM 16  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 24 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, 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 de llar d’infants. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de llar d’infants inclòs el servei de 
menjador. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques que 
exerceixin la pàtria potestat dels alumnes que utilitzin el servei que constitueix el fet imposable de la 
taxa. 
 
Article 4. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones titulars de la pàtria potestat 
dels alumnes usuaris del servei. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 10%, en la taxa mensual del servei de llar d’infants a : 
 
a) Les famílies que acreditin ser titulars del carnet de família nombrosa. 
b) Les famílies monoparentals. 
c) Les famílies que tinguin, simultàniament,  dos o més fills a la llar a la llar d’infants. 
 
2. Es podran atorgar ajudes econòmiques a aquelles famílies que acreditin escassa capacitat 
econòmica, previ informe dels serveis socials. 
 
 
Article 6.- Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que consten a l’Annex de tarifes. 
       
 
Article 7è. Acreditació i període impositiu. 
 
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. En el cas de matrícula i material reflectides en 

l’annex de les taxes, es podran cobrar a partir de la confirmació de plaça a la Llar d’infants. 
 
2. La taxa per la prestació del servei públic de llar d’infants es liquidarà mensualment des de l’inici del curs 
fins el mes de juliol, amb independència de l’assistència de l’alumne, períodes festius, causes de força 
major etc...  
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Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per la prestació del servei públic de llar d’infants es determinarà aplicant les tarifes que 
consten a l’Annex de tarifes. 
 
2. La liquidació es practicarà mensualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en 
casos excepcionals s’acceptarà que el pagament es faci en efectiu. 
 
3. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona 
quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada per 
la prestació del servei durant el mes anterior. 
 
4. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els 
rebuts per la prestació del servei regulat en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que 
comporta l’acreditació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. Amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General 
Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
2. Quan l’interessat sol·liciti la inscripció en el servei de llar d’infants i així s’autoritzi, se li notificarà 
la inclusió en la matrícula de contribuents. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran  pel disposat a la Llei General Tributària, la 
seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovada per l’Ajuntament. 
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Annex de tarifes 
            Preu Públic  
 

 
Taxes per la prestació del Servei de Llar d’Infants: 

  

TAXES ENSENYAMENT PREU 

MATRICULA ANUAL 60 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 JORNADA SENCERA RESIDENTS (9 A 17h) 270 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 JORNADA SENCERA NO RESIDENTS (9 A 17h) 325 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA  RESIDENTS SENSE DINAR (9 A 12h) 140 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA NO RESIDENTS SENSE DINAR (9 A 12h) 170 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA  RESIDENTS AMB DINAR DINAR (9 A 13h) 160 € 

QUOTA MENSUAL NADONS P0 MITJA JORNADA NO RESIDENTS AMB DINAR DINAR (9 A 13h) 190 € 

QUOTA MENSUAL LLAR P1 - P2 JORNADA SENCERA RESIDENTS (9 A 17h) 180 € 

QUOTA MENSUAL LLAR P1 - P2 JORNADA SENCERA NO RESIDENTS (9 A 17h) 270 € 

ALTRES QUOTES GENERALS   

MATERIAL (ANUAL) 60 € 

SERVEI BON DIA MENSUAL (7.45 – 8.45h) 20 € 

SERVEI BON DIA ESPORÀDIC (7.45 – 8.45h) 2 € 

SERVEI ACOLLIDA TARDA MENSUAL (17 - 18h) 20 € 

SERVEI ACOLLIDA TARDA ESPORÀDIC (17 - 18h) 2 € 

MENJADOR MENSUAL 135 € 

MENJADOR ESPORÀDIC 7 € 

BERENAR MENSUAL 35 € 

BERENAR ESPORÀDIC 2 € 

 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
Aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  29 de desembre de 
1998, i publicada al BOP número 168 de 31 de desembre de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 


