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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 ñ), de l RDL 2/2004 pel que 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
inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal

Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal .

Article 3. Subjecte passiu
1. 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 general tributària, que
solꞏlicitin o utilitzin els serveis de la Llar d’Infants Municipal
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general
tributària.
2. 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 general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. En el cas de famílies nombroses o monoparentals, degudament acreditades mitjançant el
carnet corresponent, o en el cas que hi hagi dos germans o més matriculats a la llar
d’infants, s’establirà una bonificació de 20€ per a cada infant sobre la quota mensual a
jornada sencera.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:.
- Matriculació
- Quotes mensuals jornada sencera

35 €
130 €
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- Quota mensual mitja jornada
- Quota mitja jornada diària

100 €
3€

Servei de menjador amb carmanyola:
-Quota mensual
-Quota diària

30 €
3€

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el període de la inscripció a la Llar d'Infants de Santa Bàrbara" o bé en el
moment en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.

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 provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 16 de juny de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 28 d’agost de
2005 començarà a regir el dia següent a la seva publicació definitiva , i continuarà vigent mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.

DILIGÈNCIA
Per fer constar que la presenta ordenança fiscal que consta de. 8 articles, ha estat
modificada per l’acord provisional del ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16
d’octubre de 2006 Així mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma
automàtica, el text íntegre de les modificacions ha estat publicat en el Butlleti Oficial de la
Província núm. 282
de data 11 de desembre de 2006. Finalment, es fa constar que el
text reproduït és el de l’Ordenança vigent, amb la incorporació de les diferents modificions
aprovades.
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Acord
Plenari de
modificació
10-10-2007
27-09-2011
05-10-2012
29-04-2019
29-10-2020

Publicació
inicial
17-10-2007
06-10-2011
13-10-2012
10-05-2019
12-11-2020

BOP núm.

Acord
Plenari
definitiu
241
10-10-2007
231
27-09-2011
237
05-10-2012
CVE-2019-04174 29-04-2019
CVE-2020-08246 29-10-2020

Publicació
definitiva

BOP Núm.

03-12-2007
23-11-2011
03-12-2012
04-07-2019
31-12-2020

280
270
279
CVE-2019-05852
CVE-2020-10208
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