Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 12: Reguladora de la prestació del servei municipal de la
Llar d’Infants
Article 1.- Fonament legal
Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 58, en relació amb
l’article 20.4.ñ), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal.
Amb aquesta ordenança es regularà l’ordenació de la taxa per la prestació del servei
municipal de llar d’infants.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa el servei i activitats complementàries que es
prestin per part del servei municipal de llar d’infants.
Article 3.- Subjectes passius.
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de
contribuents, totes aquelles persones, pares o mares, tutors, guardadors o altres persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, responsables dels nens i nenes que sol·licitin la prestació o es
beneficiïn del servei municipal de llar d’infants.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
Els alumnes d’infantil i2 estaran exempts del pagament de la escolarització de setembre
a juny i de la quota de la matrícula.
S’aplicarà, prèvia sol·licitud, una bonificació del 20% al segon germà i successius, per
aquelles famílies que tinguin dos o més nens/es matriculats a la llar i la renda familiar
sigui inferior a 50.000 euros/anuals.
S’aplicarà, prèvia sol·licitud, una bonificació del 30% a les famílies nombroses o
monoparentals, sempre i quan la renda familiar sigui inferior a 50.000 euros/anuals.
La bonificació per segon germà i successius i la bonificació per família nombrosa o
monoparental no és acumulable, en tot cas s’aplicarà la bonificació més avantatjosa per
la família.
Els fills de les educadores i del personal de l’Ajuntament tindran dret al servei
d’escolarització de manera gratuïta. Aquesta exempció no inclou el cost del dinar,
berenar, servei acollida o altres serveis extres.
Previ informe dels serveis socials, l’Alcalde podrà concedir aquelles bonificacions que
es considerin necessàries.
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Article 5.- Base imposable.
El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat, juntament amb el cost
de manteniment i conservació de l’edifici i demés instal·lacions necessàries per la
prestació del servei de llar d’infants constituirà la base imposable per a la determinació
de la quota tributària.
Article 6.- Quota tributària.
Les quotes tributàries vindran determinades per unes quotes fixes, segons l’activitat o
servei de què es tracti, d’acord amb les tarifes següents:
Matrícula (i0 i i1)

40€/curs

(1 sola paga i es cobra el setembre)

Material (i0, i1 i i2)

50€/curs

(1 sola paga i es cobra el setembre)

Servei escolarització de setembre a juny (i0 i i1)

160€/mes*

Servei menjador:
- Dinar

5€/dia
7€/dia dinar esporàdic

- Berenar

1,20€/dia
3,00€/dia berenar esporàdic

Servei acollida (7:45 a 8:45)

25€/mes
3€/ dia acollida esporàdica

Servei escolarització extra mes juliol (i0, i1 i i2)

160€/mes

Reserva de plaça 1 mes

90€/mes* *

*Una vegada iniciat el curs escolar si es produeix una alta entre el dia 1 i al 15 del mes es
cobrarà la quota mensual assignada sencera. Si es produeix una alta a partir del dia 16 de mes,
es cobrarà el 50% de la quota assignada.
**Només s’aplicarà en determinats casos degudament justificat i per un període curt de temps:
- Infants que causen baixa temporal per malaltia.
- Infants que per situacions familiars degudament justificades s’absenten del servei per
un període curt (el període de vacances no s’accepta com a causa justificada)
- Infants matriculats i pendents d’incorporació a la llar, a partir dels 6 mesos d’edat de
l’infant.
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Article 7.- Meritament i període impositiu.
La matrícula es meritarà en el moment en que sigui admesa la sol·licitud d’inscripció
del nen o nena a la llar d’infants.
En la resta de casos es meritarà quan es presti l’activitat, amb independència que el nen
o nena deixi d’assistir de manera temporal a la guarderia.
Article 8.- Periodicitat i pagament de la taxa.
El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els deu dies
primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals després
de la prestació del servei.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària, sempre que sigui possible.
Article 9.- Infraccions i sancions.
Els actes u omissions que es puguin qualificar d’infracció tributària, així com per a la
determinació de les sancions que els hi correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el règim
previst a la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Article 10.- Vigència.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

La Vall de Bianya, 21 de juny de 2022.
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