Ordenança Fiscal núm. 38
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PRESTACIÓ SERVEI LLAR
D’INFANTS DE 0 A 3 ANYS.
Article 1. Fonament legal.
En ús de les facultats articulades pels 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb el que disposen els articles 41 a 48 i fent ús de la facultat que confereix l’article
127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, , aquest Ajuntament acorda l’establiment del preus públics
per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (Llar d’infants
0 a 3 anys) continguts en la present Ordenança Fiscal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament del preus públics es regeixen pel Capítol VI del
Títol Primer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, i d’altres normes concordants sobre Hisendes Locals
i, supletòriament pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en allò que no preveuen en
aquesta ordenança són d’aplicació les previsions de l’Ordenança General reguladora de
preus públics núm. 13 aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3 de novembre de 1997,
B.O.P. núm. 263, de 1 de novembre de 1996.
Article 2. Fet imposable i exigibilitat de la quota.
El fet imposable del preu públic el constitueix l’activitat desenvolupada en motiu de la
prestació del servei de llar d’infants 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal. La
meritació de l’obligació tributària, com a moment en que s’entén realitzat el fet
imposable, es produeix a partir de l’inici de la prestació efectiva del servei.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’ha d’ingressar en concepte de matrícula
s’estableix i s’hauran de fer efectives de forma anticipada respecte a la seva meritació
en el moment que es formalitzi la inscripció de l’alumne per cada curs escolar.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’han d’ingressar en concepte de
mensualitats i per prolongació d’horaris s’estableix i s’hauran de fer efectives de forma
anticipada respecte a la seva meritació en el mes anterior a la mensualitat que
correspongui.
L’exigibilitat de les quotes o quantitats que s’ha d’ingressar en concepte de despeses de
material s’estableix i s’hauran de fer efectives de forma trimestral per import
corresponent a 1/3 part del seu valor total per cada curs escolar incorporant-se la seva
liquidació en les mensualitats corresponents als mesos de setembre, gener i abril. En el
supòsit de noves incorporacions es liquidarà el trimestre en curs a la data d’inici efectiu
de la prestació del servei i es produirà la seva exigibilitat en el moment de formalització
de la matrícula corresponent.
Article 3. Subjectes passius
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General tributaria, que sol·licitin, provoquin o en interès
dels quals sigui l’activitat definida en la present ordenança.
Estan obligats al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis pels quals s’ha
de satisfer, identificant-se com a tals les persones que formalitzin la inscripció dels
alumnes segons les dades que facilitin a l’imprès de matriculació (especialment respecte
a domicili a efectes de notificació i dades bancàries a efectes de domiciliació dels
pagaments). La modificació de les dades facilitades en el moment de la matriculació
haurà de formalitzar-se per escrit adreçat al centre i produiran efectes a partir del mes
següent de la seva comunicació.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.3 i 39 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Igualment i en particular, les quotes liquidades pels serveis que abasta l’ordenança
recauran sobre els pares, els tutors o els propis alumnes beneficiaris quan aquests hagin
assolit l’estat legal d’emancipació.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions i bonificacions subjectives
Les quotes i tarifes de la present ordenança podran reduir-se d’acord amb la capacitat
econòmica de les persones que hagin de satisfer-les, mitjançant resolució favorable de
l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada
acompanyada de la documentació necessària: instància presentada al registre d’entrada
de documents de l’Ajuntament, i la valoració de la situació econòmica del sol·licitant
que es realitzarà mitjançant informe justificatiu dels serveis socials de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les tarifes especificades, per a
cadascun dels serveis, a l’article 7è i demés continguts de la present ordenança.
L’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost dels serveis prestats. Quan en
base a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin el
preu públic es fixi per sota d’aquest límit s’haurà de consignar pressupostàriament les
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant conforme es derivi de l’estudi de
costos realitzat per la Intervenció municipal per cada curs escolar que s’ha d’incorporar
a l’expedient.
Article 7. Tarifes
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1. S’estableixen les tarifes següents amb les especificacions que consten als apartats
posteriors d’aquest article:
Epígraf Concepte

Tarifes

1
2
3
4

60 €
170 €
185 €

14
15
16
17

Matrícula
Mensualitat ordinària alumne cursos 2n o 3r
Mensualitat ordinària alumne curs 1r
Mensualitat alumne cursos 2n o 3r quan un altre germà ja sigui
alumne del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne curs 1r quan un altre germà ja sigui alumne
del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne 2n o 3r de família nombrosa/monoparental
Mensualitat alumnes 1r de família nombrosa o monoparental
Mensualitat alumne cursos 2n o 3r quan dos germans o més ja
siguin alumnes del centre (aplicables al tercer i següents
matriculats)
Mensualitat alumnes curs 1r quan dos germans o més ja siguin
alumnes del centre (aplicable al tercer i següents matriculats)
Mensualitat alumnes cursos 2n o 3r en situació de dificultat
econòmica familiar
Mensualitat alumnes curs 1r en situació de dificultat econòmica
familiar
Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, a la
tarda, de 18 a 19 hores, per mes
Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, al
matí, de 8 a 9 hores, per mes
Ampliació d'horari esporàdica, per cada hora d'ampliació
Material curs 1r
Material curs 2n
Material curs 3r

18

Servei de menjador

6,20 €
/dia

5
6
7
8

9
10
11
12
13

145 €
157 €
145 €
157 €
128 €
138 €
127 €
139 €
42 €
42 €
5€
45 €
51 €
69 €

2. Per famílies nombroses i/o monoparentals, s’entendran aquelles que reuneixin en
cada moment les condicions exigides per la legislació corresponent de la Generalitat de
Catalunya.
3. Per família, a tots els efectes, es considerarà el mateix concepte que s’apliqui al
reconeixement de les condicions de família nombrosa i/o monoparental.
4. Les situacions familiars de dificultat econòmica familiar a què es refereix l’apartat 1
d’aquest article venen determinades per referència a l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya, establert per la Generalitat de Catalunya.
5. A efectes de determinar si una família es troba en situació familiar de dificultat
econòmica, s’aplicaran les regles següents:
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Primera. La situació econòmica familiar es quantificarà aplicant els criteris seguits pels
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, tindran la consideració
d’ingressos computables dins de la situació els procedents del treball per compta aliena
o pròpia, les pensions, subsidis i prestacions socials, les rendes de capital i de la
propietat i els ingressos percebuts per menors.
Segona. Es trobaran en situació de dificultat econòmica familiar aquelles famílies, la
renda agregada de les quals, calculada segons la regla primera, sigui igual o inferior al
resultat d’aplicar aquesta fórmula:
SEF= 1,3 x IRSC x [ 0,5 x (A-1) + 0,3 x M + 1 ]
On:
- SEF és la situació econòmica familiar.
- IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la
Generalitat de Catalunya.
- A és el número d’adults membres de la família.
- M és el número de menors membres de la família.
Article 8.- Formalització de la inscripció
La formalització de la inscripció per a l’assistència es realitza amb l’antelació necessària
durant el període fixat per la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar (el curs
escolar de la Llar d’Infants Municipal s’inicia el 12 de setembre de cada any i acaba el
22 de juliol de l’any següent.
La matrícula es considerarà formalitzada un cop abonada la quantitat corresponent de
la mateixa incloent en el concepte de pagament el nom del alumne.
Si amb anterioritat a la data 1 de setembre es fes renúncia a la inscripció efectuada,
l’interessat tindrà dret al retorn de la quota de l’esmentat mes, que es farà efectiu dins
del mes de setembre.
Article 9.- Baixes
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent al de la data de recepció de
la seva comunicació.
Un cop iniciat el curs les baixes es comunicaran al centre per escrit abans del dia 25
(inclòs) del mes anterior al que hagi de tenir efectes.
La data límit per donar-se de baixa del curs serà el dia 25 de maig. límit per donar-se de
baixa del curs serà el dia 25 de maig.
Article 10. Acreditació, declaració i recaptació
1. Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les liquidacions emeses
conforme al moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert als articles 2 i 7 de la
present ordenança s’estableix que l’import dels rebuts serà carregat en compte dins el
termini comprès entre els dies u i deu de cada mes. La recaptació dels imports liquidats
en fase d’ingrés voluntari es durà a terme durant aquest termini per mitjà de càrrec en
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compte bancari conforme les dades de domiciliació bancària facilitada pels obligats
tributaris (com a requisit indispensable per formalitzar la inscripció de l’alumne).
2. Tanmateix s’acceptarà el pagament de la mensualitat (Art.7 del epígraf 2 a 11)
mitjançant els “Xecs llar d’infants” entès com una opció dels sistemes de compensació
flexible laboral que consisteix amb el pagament de la guarderia per part de l’empresa en
que treballi el subjecte passiu del present preu públic.
En aquest supòsit, serà requisit indispensable formalitzar la sol·licitud, prèviament a la
utilització del servei de la Llar d’infants, mitjançant el document designat a tal efecte. El
dia 1 de cada mes s’ha d’haver ingressat l’import del “Xec llar d’infants” a la tresoreria
municipal, si no es així es procedirà al cobrament de la mensualitat (Art.7 del epígraf 2
a 11) per la via del punt 1.
3. Els deutes per preus públics no satisfets en període voluntari podran exigir-se
mitjançant procediment administratiu de constrenyiment.
Als efectes de l’establert a l’apartat 11 de l’article 4 del Reglament de la Llar d’Infants
Municipal “Les Oliveres” des de l’àrea de Tresoreria es facilitarà a la Direcció del centre
un llistat on constin els pagaments pendents als efectes que per part de l’òrgan
competent del centre educatiu s’adoptin les mesures previstes en la norma de règim
intern del centre respecte a l’acumulació d’impagaments.
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que tingui
pendents els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors.
4. En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
5. Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres parts de la quota,
trimestralment.
6. Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les mensualitats, s’aplicarà
aquell que presenti una tarifa menor.
7. Les bonificacions previstes s’hauran de sol·licitar durant el període de matriculació,
aportant la documentació administrativa i econòmica que se’ls requereixi. La llar
d’infants remetrà a l’ajuntament les sol·licituds degudament emplenades per la seva
resolució.
Respecte als supòsits que poden donar dret a l’aplicació de les bonificacions per les
famílies, quan la situació (econòmica o familiar) variï al llarg del curs escolar, s’haurà de
comunicar per escrit a la direcció del centre per tal de tramitar l’actualització de la quota.
El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb caràcter retroactiu des de la
data en què es produeixi el canvi de situació segons les dades facilitades.
Les famílies estan obligades a comunicar qualsevol variació en les circumstàncies que
donen dret a l’aplicació de les bonificacions.
Article 11. Infraccions i sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la
Llei.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
6 de novembre de 2019, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
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