AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Taxa per la prestació del servei municipal de llar d’infants

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) 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 municipal de llar d'infants.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'atenció, cura i
vigilància dels nens, pròpies de les llar d'infants, quan les mateixes es realitzin
pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei
o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat duta
a terme per la llar d'infants municipal.
Els drets de reservar una plaça d'assistència del nen al servei de llar d'infants,
s'haurà de sol·licitar en les oficines municipals.
Article 4. 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.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula curs
Quota curs escolar per nen. Preu base en horari de 9 a 13 h
i de 15 a 17 h
Quota a incrementar al preu base, per ampliació d’horari
(de 8 a 9 h)
Quota a incrementar al preu base, per ampliació d’horari
(de 17 a 18 h)
Quota a incrementar al preu base, per ampliació d’horari
(de 17 a 19 h).

68,54 €/anual
130,50 €/ mes
21,60€/mes
21,60€/mes
38,40€/mes
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Servei de menjador habitual (més de 4 dies al mes)
Servei d’acollida habitual nadons, en horari de 13 a 15 h
(més de 4 dies al mes)
Servei de menjador esporàdic (menys de 4 dies al mes)
Servei d’acollida esporàdica (menys de 4 dies al mes)

8,00€/dia
6,80 €/dia
10 €/dia
8,50 €

La comunicació de l’horari que realitzarà el nen s’haurà de fer a la Llar d’Infants
Municipal, dins de cada trimestre. L’Ajuntament emetrà els rebuts corresponents
tenint en compte el preu base, i, en el seu cas, el preu per ampliació d’horari.
En cas d’assistir dos o més germans a l’escola bressol, s’aplicarà una bonificació
del 20% de la quota.
A efectes d'obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l'imprès que
facilitarà el Departament de Serveis Socials, adjuntant còpia de l'última declaració
d'IRPF.
2. En situacions d'absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l'Area de Serveis
Socials.
Article 6. Règim de declaració i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant pagaments mensuals.
2. Tractant-se de la taxa per serveis de llar d'infants que s'estenen al llarg de
diversos mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data
d'inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers
cinc dies de cada mes.
3. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l'interessat en les oficines municipals.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 30 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada
en data catorze de desembre de 1998, regirà a partir d'1 de gener de 1999 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. Modificada
parcialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 4 d’octubre de
2002, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2003. Modificada parcialment pel
Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 16 d’octubre de 2002, la qual
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004.
Modificada, concretament la quota tributària, pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 d’octubre de 2004, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2005.
Modificada, concretament la quota tributària, pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 13 d’octubre de 2005, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2006.
Modificada, concretament la quota tributària, pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 11 d’octubre de 2006, i entrarà en vigor el dia 1 de setembre
de 2007.
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Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2008.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 8 d’octubre de 2009 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2010.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2011.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2011 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2012.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 6 de juliol de 2012 i entrarà en vigor el
dia 1 de setembre de 2012.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària d’un concepte, pel Ple de la corporació de data 6 d’octubre de 2015 i
entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2016.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament alguns
conceptes de la quota tributària, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de
2019 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020.
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