Ajuntament de Bellvei

Gerard Colet Mañé (1 de 2)
Alcalde President
Data Signatura: 05/01/2022
HASH: 32807c66a10a5961bbd27e48155927c6

2.10.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS

1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats que atorguen els art. 133.2 de la Constitució així com els art 106 de
la llei 7/85 Reguladora de les Bases del Regim local, art 15 a 19 de la Llei 39/88 Reguladora
de les Hisendes Locals i de conformitat amb el contingut de la Llei 25/98 de “Modificación
del regimen legal de las tasas estatales i locales y reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter publico”, aquest Ajuntament estableix la Taxa “ Per la prestació del
servei de la llar d’infants”
2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, la prestació del servei de la llar d’infants

Son subjectes passius de la taxa , les persones físiques que es refereix l’art. 33 de la Llei
General Tributària i els sol·licitants de la prestació del servei, pares, mares o tutors del
menor assistent a la llar.
4.- Acreditament
L’obligació del pagament de la taxa per assistència a la llar d’infants, neix en el moment de
formalitzar la corresponent matrícula .
S’exigirà l’abonament mensual dins els deu primers dies del mes en curs.
El període impositiu d’aquesta taxa avarca de setembre, en iniciar-se el curs escolar, fins el
31 de juliol, data d’acabament del curs.
5.- Quota
S’estableix un preu de matricula per assistència a llar que caldrà abonar en el moment de fer
efectiva la inscripció del menor i per import de:
Matricula
(en
període
de
matriculació
segons
oficial .............................................................................. 40,00 €

calendari

Matricula
(fora
de
període
de
calendari
oficial............................................................................... 80,00 €
Quota per assistència mensual (empadronats)............. 130,00 €

d’inscripció
d’inscripció
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3.- Subjecte passiu

Ajuntament de Bellvei
Quota per assistència mensual (no empadronats)........ 165,00 €
Quota per assistència a menjador llar infants habitual ............ 5,50 €
Quota per assistència a menjador llar d’infants esporàdic....... 6,50 €
Quota per assistència de nadons al menjador Llar Infants...... 3 €
Quota per assistència mensual (empadronats) 1/2 jornada (amb un màxim de 2,5h; només
nens/es
amb
necessitats
especials
reconegudes
documentalment) .............................................................................. 60,00 €»
Quan per causes no imputables als usuaris del servei, aquesta no es porti a terme es
procedirà a la devolució de l’import corresponent.
6.- Bonificacions.
Cas d’assistència de 2 o mes fills a la guarderia, la família gaudirà una bonificació per nen i
mes de 6,20 € de la quota
7.- Infraccions i sancions
La quota impagada s’exigirà pel procediment d’apremi.
Caldrà en aquest apartat tenir en compte el vigent reglament de la Llar d’Infants
8.- Disposició final

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 8 d’octubre de 2020 i
publicada al BOPT número 2020-08928 d’1 de desembre de 2020.
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 28 d’octubre de 2021 i
publicada al BOPT número 2021-11161 de 29 de desembre de 2021.
El Secretari

Vist i plau
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La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 17 d’octubre de 2019 i
publicada al BOPT número 2019-11317 de 20 de desembre de 2019.

