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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. 
 
ARTICLE 1º.- NATURALESA  I FONAMENT. 
 
En l’ús de les facultats  concedides per els articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril Reguladora de les 
Bases de Regim Local, i de conformitat en lo disposat als articles 15 a 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, per que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
mitjançant la present Ordenança la Taxa per la Prestació del Servei de l’Escola 
Infantil Municipal, les normes que es aquesta Ordenança es contenen estan 
harmonitzades d’acord amb lo previst als articles 57 i 20 i següents de la 
esmentada Llei. 
 
ARTICLE 2º.- FET IMPOSABLE.  
 
Constitueix el fet imposable, la prestació del servei de l’escola infantil. 
 
ARTICLE 3º.- SUBJECTES PASSIUS. 
 
Son subjectes passius  en concepte de contribuents, les persones que es 
beneficien de la prestació del servei de l’Escola Infantil i en particular, les 
persones que sol·liciten la corresponent inscripció de matriculació.  
Sent beneficiaris dels cursos els menors de edat, seran subjectes passius els 
pares, tutors o encarregats dels mateixos menors. 
 
ARTICLE 4º.- QUANTIA DE LA TAXA. 
 
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança, serà la fixada a la 
tarifa que es conte a l’apartat següent per a cadascun dels següents serveis i 
activitats: 
 
2.-Les tarifes d’aquesta Taxa seran les següents: 
2.1.-Quota per menjador i berenar: 
Un dia:  5,00 €. 
Mensual:  90,00€ 
 
2.2.-Quota per matricula anual: 85,00 €. 
 
2.2.- Quota alumne per assistència: 
Alumnes de 0-2 anys el cost del lloc escolar calculat per alumne i mes per al 
curs 2016-2017 ascendeix a la quantitat de 350,00 €. 
 
Alumnes de 1-3 anys el cost del lloc escolar calculat per alumne i mes per al 
curs 2016-2017 ascendeix a la quantitat de 350,00 €. 
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D’aquest cost es deduirà, en el seu cas, l’import del bonus mensual que 
concedeix la Conselleria d’Educació. 
 
La quantia mensual per assistència a abonar per part del subjecte passiu, serà 
115€/mes. Excepte en el cas que la suma del bonus concedit per Conselleria a 
l’alumne més l’import de 115€ supere el total de 350,00€. En aquest cas, el 
subjecte passiu haurà d’abonar una quantia inferior o igual a 115€, fins a sumar 
el total 350,00€. 
 
2.3.- Quota LUDOTECA:  48€/mensual 
 
2.4.- Quota ESCOLETA D’ESTIU :  100€  
 
2.5.- Quota ESCOLETA D’ESTIU + MENJADOR: 190€ 
 
2.6.-Quota ESCOLETA PERIODES VACACIONALS (NADAL I 
PASQUA):5€/dia. 
 
2.7 Escola matinera: 
 - De 7:00 a 9:00h: 30€ 
 - De 7:30 a 9:00h: 25€ 
 - De 8:00 a 9:00h: 20€ 
 
ARTICLE 5º.- PERIODE IMPOSITIU I PAGAMENT.  
 
1.L’obligació de contribuir i el pagament de la taxa naix quan l’interessat 
presenta la sol·licitud de matricula del curs. 
 
2.El període impositiu dels drets d’assistència a classe  coincideix amb els 
mesos naturals, amb l’excepció dels casos d’alta en la recepció del servei, en 
aquestos, el període impositiu començarà el dia en que es produeix l’alta. En 
aquest cas, el pagament es produirà el primer dia del període impositiu. 
 
3.El pagament de la matricula i el servei de menjador, es produirà de manera 
immediata.  
 
ARTICLE 6º.- NORMES DE GESTIÓ. 
 
1.La taxa es gestionada des de el moment de la matricula i de forma mensual, 
aquesta quedarà constituïda per les opcions comprensives a cada subjecte 
passiu.  
 
2.La taxa serà exigible mitjançant règim de liquidació. La liquidació mensual 
inclourà el import corresponent a la quota d’assistència del mes, les quotes per 
menjador i la quota per matricula en el cas de produir-se  en eixe mes. 
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3.La quota mensual per assistència serà de caràcter irreductible , amb 
l’excepció de que l’alta en la matricula es produirà desprès del dia 15 del mes 
corresponent, sent en aquest cas la quota mensual per assistència del 50% 
sobre el import previst. 
 
4.La quota anual de matricula serà gratuïta si la matrícula es sol.licita abans del 
30 de maig. 
 
5.La formalització de la matricula suposarà el compromís del pagament de 
totes les mensualitats comprensives  des de el mes en que es produeix l’alta 
fins a la finalització del curs mes de Juliol inclòs, malgrat el subjecte passiu no 
pugues assistir a l’escola en algun període de temps. 
 
6.Tan sols en casos excepcionals, s’estudiarà la possibilitat de concedir una 
baixa anticipada abans de la finalització del curs. 
En el cas de la concessió de la baixa anticipada, l’interessat quedar obligat al 
pagament, per una part, de la quota mensual per assistència corresponent al 
mes en que es sol·licites la baixa, que es irreductible, i per tant es deurà 
d’abonar completa , amb independència del dia concret en el que es produeix 
la baixa. 
En cap cas, serà reintegrada  la quota anual corresponent a la matricula del 
curs. 
 
7.La falta de comunicació per escrit de la baixa al moment de produir-se la 
situació que la motives, comportarà l’obligació de pagament íntegre de la taxa. 
 
8.La manca de pagament de dos rebuts seguits comportarà la baixa a la 
matrícula , amb l’excepció que es sol·licite formalment un l’aplaçament del 
deute o es pague la quantitat endeutada. 
En el cas de baixa per no pagar  la taxa, l’interessat queda obligat al pagament 
íntegre de les quotes corresponents d’acord amb el punt 6º d’aquest mateix 
article. 
 
ARTICLE 7º.- PAGAMENT. 
 
La taxa serà dipositada  mensualment i per anticipat dintre dels primers cinc 
dies de cada mes. 
 
ARTICLE 8º.- DOMICILIACIONS BANCÀRIES. 
 
El ingrés de les quotes es practicarà preferentment  mitjançant domiciliació 
bancària, si be, també es permetrà en el seu defecte el ingrés davant la 
corresponent entitat bancària o secretaria del centre. 
 
ARTICLE 9º.- ADMISIÓ.  
 
A) REQUISITS: 
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Podran sol·licitar plaça en l'Escola d'Educació Infantil de Llauri, els que tinguen 
la pàtria potestat sobre els menors amb edats compreses entre 0 i 3 anys. 
 
B) BAREMACIÓ:  
 
La selecció de les sol·licituds s'efectuarà en funció de la puntuació segons el 
següent ordre: 
 
1. Estar empadronat al municipi el menor i almenys un dels seus progenitors 
amb una antiguitat d'aquest últim de 12 mesos: 10 punts. 
 
2. Alumnat el domicili del qual es troba en les àrees limítrofes del municipi de 
Llaurí: 5 punts. 
 
3. Estar empadronats al municipi iaios materns o paterns: 5 punts. 
 
4. Haver assistit a l'Escola Infantil durant el curs anterior: 10 punts 
 
5. Tenir germans /es matriculats al centre: 15 punts per cadascun, sent requisit 
indispensable que el germà /na vaja a continuar assistint al mateix centre en el 
curs escolar per al qual se sol·licita plaça. 
 
6. Pares o mares treballadors en actiu en el centre: 5 punts. 
 
7. Renda de la unitat familiar igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts 
 
8. Per la condició de família nombrosa general:  3 punts. 
    família nombrosa especial:  5 punts 
 
9. Discapacitat: entre el 33 i el 64% en l'alumne /a:   4 punts 
  Igual o superior al 65% en l'alumne /a:   7 punts. 
  Entre el 33 i el 64% pares / tutors o germans /es:  3 punts. 
  Igual o superior al 65% pares / tutors o germans /es: 5 punts. 
 
10. Família monoparental general:  3 punts. 
    especial:  5 punts. 
 
La puntuació per la condició de família monoparental no és acumulable a la que 
s’ obtinga per la condició de família nombrosa. 
 
C) DESEMPATS 
 
Els empats que, si escau, es produeixen es dirimiran aplicant successivament 
la major puntuació obtinguda en els criteris següents: 
 
1. Existència de germans /es matriculats al centre. 
2. Pare, mare o tutor legal treballadors/es  en el centre docent. 
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3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o 
tutors legals. 
4. Renda per càpita de la unitat familiar. 
5. Condició legal de família nombrosa. 
6. Concurrència de discapacitat. 
7. Família monoparental. 
8. Sorteig. 
 
D) COMISSIÓ DE BAREMACIÓ: El procés de valoració es durà a terme només 
en el cas que el nombre de sol·licituds supere el de places disponibles. Amb 
aquesta finalitat s'estableix una comissió composta per l'alcalde / essa, el 
regidor d'Educació de l'AJUNTAMENT DE LLAURI i el funcionari de la 
Corporació que es designe, sent secretari el de la Corporació. Es podrà 
sol·licitar assistència tècnica externa. La Comissió, una vegada efectuada la 
selecció, farà pública la relació provisional d'admesos i exclosos que 
s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Escola d'Educació Infantil i de l'Ajuntament 
de Llaurí. 
 
E) RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS: Una vegada estudiades 
per la comissió totes les reclamacions presentades es resoldran definitivament 
per l'Ajuntament o regidor que en tingui la delegació, podent-se fer pública la 
relació definitiva d'admesos, i, si escau, la llista de espera amb la puntuació 
obtinguda en cada cas. Els admesos disposen d'un termini de 10 dies per 
renunciar a la seva plaça. 
 
F) LLISTA D'ESPERA: Les sol·licituds no admeses per manca de places, així 
com les presentades fora de termini seran tramitades i baremades per la 
Comissió de baremació. Les vacants que es produeixen al llarg del curs seran 
cobertes per rigorós ordre de puntuació entre els sol·licitants. 
 
ARTICLE 10º.- INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributaries, així com de les 
sancions que a les mateixes correspon en cada cas, s’estarà a lo disposat als 
articles 77 i següents de la Llei General Tributaria, tal i com s’estableix a 
l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
DISPOSICIÓ FINAL.-  
 
La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, quedant en vigor en tant no s’acorde la seva modificació 
o derogació. 
 
Llauri , Novembre de 2018. L’ALCALDESSA PRESIDENTA Ana Maria 
Gonzalez Herdaro. 
 


