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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
 

TEXT REFÓS TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveu l’article 20.4, lletra “ñ”, en relació a l’article 57, del Text refós 
de la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales”, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix 
text legal, l’Ajuntament de Folgueroles estableix una taxa per la prestació del servei de 
llar d’infants municipal, la qual es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’estada de nens i nenes 
de 0 a 3 anys en el centre escolar, de menjador (dinar i berenar) i de formació educativa 
pròpia per als menors d’aquestes edats. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la prestació del servei de 
llar d’infants per a infants al seu càrrec.  
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, “General Tributaria” (LGT) i a l’ordenança general 
municipal. 
 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, amb l’audiència prèvia de la persona 
interessada, es dicti un acte administratiu exprés en els termes previstos a la LGT. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. D’acord amb l’article 6 d’aquesta ordenança es preveuen tarifes bonificades en el cas 
d’ús habitual del servei de menjador, i tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes 
passius acreditin escassa capacitat econòmica.  
 
2. Per tal d’obtenir la reducció cal presentar una sol·licitud, acompanyada d’una còpia de 
l’última declaració d’IRPF o d’una declaració responsable sobre el compliment dels 
requisits per no haver-la de presentar, més els justificants corresponents; els serveis 
socials han d’informar sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat. 
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3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes del servei 
l’Ajuntament, amb l’informe previ dels serveis socials, pot determinar que es presti de 
forma gratuïta. 
 
4. En tots cas, els subjectes passius que tinguin matriculats simultàniament a l’escola 
bressol 2 o més fills gaudiran d’un 50% de reducció de la quota corresponent al segon i 
següents fills. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici per part del liquidador del tribut. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa és la fixada en les tarifes següents: 

 

Grup de tarifes 1. Estada i formació educativa d’infants EUR 

Tarifa 1.1: Estada i formació educativa d’infants, cada mes 180,00 

Tarifa 1.2: Reserva de plaça sense inici d’escolarització efectiva 31,00 

Tarifa 1.3: Matrícula anual  50,00 

Grup de tarifes 2. Menjador  

Tarifa 2.1: Dinar i berenar (tots els dies lectius), cada mes  88,00 

Tarifa 2.2: Dinar i berenar (esporàdic o aïllat), cada dinar  7,00 

     
Tret del cas previst en la tarifa 1.2, únicament aplicable al cas d’absències justificades 
d’una durada mínima d’un mes, no es fan deduccions en les quanties indicades per causa 
d’inassistència, ni descomptes per horari reduït. 
 
2. La quantia corresponent a la tarifa 1.1 (estada i formació educativa dels infants) no 
varia si solament es fa ús del servei en horari de matí o en horari de tarda.  
 
3. La quantia corresponent a la tarifa 2.1 (servei de menjador) només és aplicable als 
alumnes que hi siguin inscrits per a la resta de curs mitjançant la sol·licitud normalitzada 
que es facilita a l’efecte. Quan un infant només necessita fer ús del servei durant un 
període de temps determinat, no coincident amb el que resti de curs, l’Alcaldia ha de  
valorar el cas i decidir si pot gaudir de la tarifa bonificada o no. 
 
4. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes de l’annex es redueixen en un 
percentatge determinat d’acord amb l’escala següent: 
 
 Ingrés de la unitat familiar % deducció 
 
 Igual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) ........................... 20 
 Per cada 10% o menys de disminució de l’ingrés respecte de l’anterior ........ 20 
 
Article 7. Meritació i període impositiu 
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1. En el cas que se sol·liciti una prestació del servei que s’estengui per períodes 
mensuals, la taxa es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet 
imposable.  

 
2. Pel que fa als serveis compresos a la tarida 1.1, una vegada transcorregudes dues 
terceres parts del curs escolar els subjectes passius han d’abonar les quotes 
corresponents a la totalitat del mateix, amb l’única excepció que concorrin causes 
socioeconòmiques sobrevingudes de gravetat, que hauran de ser apreciades pels serveis 
socials municipals. 

 
3. La matrícula anual (tarifa 1.3) es meritarà en realitzar la inscripció de l’infant al curs, i 
no serà objecte de fraccionament tot i que aquesta inscripció es realitzi una vegada iniciat 
el curs escolar, ni de devolucions si l’infant no finalitza el curs. 
 
4. En el cas que se sol·liciti una prestació del servei que s’hagi de dur a terme un sol dia, 
la taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud de la prestació 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Tret de la tarifa 2.2, que s’exigeix en règim d’autoliquidació, els subjectes passius de la 
taxa resten obligats a presentar al centre els elements de la seva declaració a fi que el 
personal del servei pugui determinar el deute tributari. 
 
2. Les tarifes corresponents a prestacions del servei que s’estenen al llarg d’una o més 
mensualitats s’han de pagar durant els deu primers dies de cada mes.  

 
3. La tarifa corresponent a la matrícula s’ha de pagar al moment de la formalització de la 
inscripció al curs escolar. 
  
4. Les tarifes corresponents a prestacions del servei que s’han de dur a terme un sol dia 
s’han de pagar quan s’inicia la realització de l’activitat que en constitueix el fet imposable, 
si bé en aquests casos cal dipositar l’import íntegre de la taxa abans d’aquest moment 
d’inici.  
 
5. El pagament de la taxa pot fer-se mitjançant domiciliació bancària; a aquest efecte les 
persones interessades han de facilitar les seves dades a l’Ajuntament. 
 
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigeixen per la via del constrenyiment 

 
Article 9. Notificacions de la taxa 

 
1. En el cas de les tarifes 1 (estada i la formació educativa dels infants) i 2.1 (servei de 
menjador), que tenen caràcter periòdic, es notifica personalment a la persona sol·licitant 
l’alta en el registre de contribuents.  
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2. En el cas de la tarifa 2.2 (servei de menjador) la confirmació de l’autoliquidació es 
realitza a la persona interessada en el moment en què la presenta, amb caràcter previ a 
la prestació del servei. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que resulten procedents en relació a la 
taxa regulada en aquesta ordenança s’aplica el que disposen la LGT i l’ordenança general 
municipal.  
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
El text refós de la present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament de Folgueroles en sessió celebrada el 22 d’octubre de 2019 començara a 
regir el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació.  
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