
 

  

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.32 

 

REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENT EN 

ESTABLIMENTS MUNICIPALS LLAR D’INFANTS, CASAL DE LLEURE I COLÒNIES 

D’ESTIU. 

 

Article 1. Fonament i objecte 

 

1.1. En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de règim local i, específicament l’article 57 i 20.4 ñ) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que 

s’hi disposa en els articles 20 a 27 d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa de prestació 

dels serveis d’escoles municipals i la llar d’infants, casal de lleure i colònies d’estiu.  

 

1.2. El funcionament de la llar d’infants ve regulat pel Reglament regulador del servei 

públic de la Llar d’infants de Montferrer i normativa de funcionament intern, a disposició en 

tot moment per la seva consulta. Els usuaris seran informats dels horaris, condicions i 

tarifaris, donant la seva acceptació i conformitat en el moment de realitzar la inscripció i 

matrícula.  

 

Article 2. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics d’ensenyament a les 

escoles municipals i a la llar d’infants, així com de casal de lleure i colònies d’estiu. Inclou 

la matrícula, l’assistència als centres i altres prestacions complementàries i accessòries 

que es puguin vincular, especificats en l’article 4 de la present Ordenança.  

Article 3. Subjectes passius i responsables del pagament. 

 

3.1. Són subjectes passius i responsables del pagament, en concepte de contribuents, les 



 

persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat del beneficiari directe.   

 

Article 4. Quota tributària. 

 

4.1. La quota tributària per la prestació del servei de Llar d’Infants de Montferrer es 

determinarà aplicant les tarifes següents:  

 

A. LLAR D’INFANTS: 

 

A. Matrícula 

A.1 Tarifa única 45 €.  

 

Derivada de l’acte de formalització de la plaça adjudicada, mitjançant formulari de 

formalització i després del tràmit de preinscripció i/o de renovació. Es liquidaran a l’inici 

del curs escolar, al setembre, per mitjà de domiciliació bancària. 

 

Per poder ingressar a la llar d’infants per primera vegada cal que l’infant compleixi amb el 

requisit d’haver complert els 4 mesos d’edat.  

No obstant l’anterior, es permet fer la sol·licitud de preinscripció i, si s’escau, la 

formalització de la matrícula d’aquell infant que no compleixi amb els 4 mesos d’edat, però 

que no podrà ingressar ni rebre prestació del servei d’ensenyament a la llar fins haver 

complert els 4 mesos d’edat.   

 

B Quotes mensuals 

B. 1. Horari escolar: de 8:45 a 17 hores: 130 €/ mes sencer i durant 12 mensualitats, des 

d’1 de setembre a 31 d’agost. Totes les mensualitats seran senceres, inclosos els 

períodes d’adaptació.   

 

El cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça corresponent al I2 

(P2), destinat a curs i hores escolars (quotes mensuals de setembre a juny i en horari de 

08:45 a 12:45 i de 15h a 17h), són objecte del marc de finançament de les llars d’infants 

entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments i, per al 

curs 2022-2023 no hauran d’abonar aquesta taxa. No inclou despeses de menjador, 



 

d’acollida, dels casals o d’altres serveis complementaris que podran ser objecte de preu 

públic. (Disposició Addicional Dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de 

mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. ) 

 

B.2. Horari d’acollida 

B.2.1 Horari d’acollida durant tot el curs. 

MATÍ: de  7:45 a 8:45  hores: 25 € al mes 

TARDA: de 17:00h a 18:00 hores: 25€ al mes 

MATÍ I TARDA: 50 € al mes.  

    

B.2.2 Quota esporàdica d’horari d’acollida per dies puntuals: Si es sol·licita el servei 

d’acollida de forma esporàdica, en horari de matí de 7:45 a 8:45 hores, la quota serà de 5 

€ per cada servei al dia prestat. 

Si es sol·licita el servei d’acollida de forma esporàdica, en horari de tarda de 17:00 a 

18:00 hores, la quota serà de 5 € per cada servei al dia prestat. 

 

La prestació d’aquest servei d’horaris especial, tant l’esporàdica com la de tot el curs, 

estarà disponible, sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants inscrits a inici del curs 

escolar i es mantinguin durant el curs.  

 

C. Quotes diàries    

C.1. Quota diària pel servei de menjador amb càtering: 8,75 €. 

C.2. Quota diària pel servei de menjador amb carmanyola: 2,75 € .  

 

D. Material escolar: Despeses de material de 50 € per curs escolar. Es liquidarà import 

íntegre a l’inici del curs escolar, al setembre, per mitjà de domiciliació bancària. 

En cas de matriculació posterior al període establert per a fer-ho, s’haurà d’abonar en el 

moment de la matriculació i per import íntegre del curs escolar.  

 

E. Casalet d’estiu- Mesos d’estiu: La llar d’infants restarà oberta al públic durant els 

mesos de juliol i agost.  

Al mes de maig, els usuaris del curs escolar vigent presentaran confirmació d’assistència 

durant els mesos de juliol i agost.  



 

En cas de disposar de places vacants durant els mesos d’estiu, podran realitzar 

inscripcions aquells infants que no són alumnes del curs que finalitza. Les inscripcions 

seran per mes sencer, i amb una adaptació al centre de mínim 3 dies.  

 

Les quotes d’assistència són : 

 

E.1.1. Quota mensual, en horari normal (08:45 a 17 hores), els usuaris del curs a finalitzar  

Taxa: 130 € per mes  

 

E.1.2. Quota mensual, en horari normal (08:45 a 17 hores), els usuaris que hagin 

formalitzat la inscripció i el pagament de la matrícula pel curs escolar a iniciar. 

Taxa: 130 € per mes  

Matrícula. Tarifa única 45 €.  Per poder ingressar a la llar d’infants per primera vegada cal 

que l’infant compleixi amb el requisit d’haver complert els 4 mesos d’edat. 

 

E.1.3 Quota mensual, en horari normal (08:45 a 17 hores), els usuaris que no siguin 

alumnes del curs a finalitzar o no hagin formalitzat la inscripció i el pagament de la 

matrícula pel curs escolar a iniciar 

Taxa: 180 € per mes.  

Matricula. Tarifa única 45 €. Per poder ingressar a la llar d’infants per primera vegada cal 

que l’infant compleixi amb el requisit d’haver complert els 4 mesos d’edat. 

 

E.2. Horari especial durant els mesos d’estiu serà el mateix que el del curs, segons 

apartat B.2.1 i B.2.2. i, sempre i quan estigui establert per mínim d’inscripcions durant el 

curs.  

 

E3. Quota diària per dinar serà el mateix que el del curs, segons apartat C.1 i C.2.   

 

4.2. La quota tributària per la prestació del servei d’activitats de lleure d’estiu es 

determinarà aplicant les tarifes següents:  

 

ACTIVITATS DE LLEURE ESTACIONAL ORGANITZADES PER A MENORS DE 18 

ANYS:  



 

 

1.- CASAL DE BELLESTAR ( Infants de 3 a 12 anys) 

A. Quota única:  

A. 1. Per setmana: Horari Normal (08.30 hores a 14.30 hores): 35,00€ 

A. 2. Quatre setmanes consecutives: (Horari Normal) 08.30 hores a 14.30 hores): 120€ 

 

2.- COLÒNIES DE SANT JOAN DE L’ERM ( Infants de 7 a 12 anys) 

A. Quota única per setmanes 

A. 1. Horari per setmanes, dates a determinar. Preu 290 € la setmana.  

Mínim 10 infants per poder-se dur a terme l’activitat i màxim de 16 infants per setmana.  

 

4.3. En el supòsit que es realitzi alguna activitat complementària,  el finançament anirà a 

càrrec dels pares, tutors o responsables legals dels menors.  

 

4.4. Les activitats de lleure estacional organitzades per a menors de 18 anys, són 

activitats destinades a infants de 3 a 12 anys. Queden exclosos els menors de 3 anys i 

que no hagin realitzat el curs escolar P3.    

 

Article 5. Bonificacions i exempcions. 

 

5.1 Gaudiran del descompte del 20% en la quota ordinària de la llar d’infants municipal, de 

casal d’estiu i de colònies, a partir del 2n membre de la mateixa família matriculada durant 

el mateix curs escolar. Aquest descompte no serà aplicable en les quotes d’horari 

especial, en la quota de material, en el preu de menjador ni en la matricula. 

   

5.2 Gaudiran del descompte del 10% en la quota ordinària de la llar d’infants municipal a 

les famílies amb condició legal de família nombrosa o monoparental. Aquest descompte 

no serà aplicable en les quotes d’horari especial, en la quota de material, en el preu de 

menjador ni en la matricula. 

 

5.3 Per la resta de supòsits no s’estableix cap bonificació ni exempció per les quotes  

tributàries regulades en aquesta ordenança. 

 



 

5.4 Per obtenir els descomptes regulats en els punts anteriors s’hauran de sol·licitar i 

acreditar amb la documentació pertinent. 

 

 

Article 6. Acreditament.  

 

5.1. La taxa per ensenyament a la Llar d’Infants, s’acredita en el moment de formalitzar la 

matrícula a cada curs escolar, independent de la rebuda efectiva de l’ensenyament  si és 

que la seva manca fos por causes imputables al sol·licitant.   

La taxa pels serveis de lleure s’acredita en el moment d’inscripció i formalització de 

l’activitat.  

 

6.2. El període d’inscripció als serveis d’ensenyament, lleure municipals i llar d’infants 

quedaran fixats pel Ple de la Corporació per cada curs escolar. Les sol·licituds es 

formalitzaran a través de l’imprès que es facilitarà a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò. 

També es pot aconseguir l’imprès a la pàgina web de l’Ajuntament 

http://www.montferrercastellbo.cat/ .  

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places ofertades, tenen 

prioritat en l’accés al centre els infants empadronats al municipi de Montferrer i Castellbò.  

 

6.3. L’admissió d’accés al centre de Llar d’Infants de Montferrer es regirà per les bases 

reguladores pertinents. En el cas dels infants que ja han estat usuaris de la llar d’infants 

en el curs immediatament anterior, la inscripció la formalitzaran mitjançant renovació de 

plaça. No obstant, si es dona baixa després de l’esmentada renovació, en el cas que es 

vulgui tornar a ingressar a la llar d’infants amb posterioritat, haurà d’anar pel règim de nou 

ingrés. 

 

Article 7. Període impositiu i meritament. 

 

7.1. En la prestació del servei d’ensenyament a la Llar d’Infants de Montferrer, el període 

impositiu és anual, entès com els mesos que van de l’inici del curs al setembre i fins al 31 

d’agost de l’any següent.  

 

http://www.montferrercastellbo.cat/


 

Les quotes d’assistència seran pel mes sencer, es meritaran el primer dia de cada mes i 

es liquidaran mensualment a través de domiciliació bancària i per mes vençut.  

 

 

7.2.  En la prestació del servei de lleure estacional, casal de Bellestar i colònies a St Joan 

de l’Erm, el període impositiu és per setmanes. Les quotes d’assistència seran per 

setmanes senceres, es meritaran el primer dia de cada setmana i es liquidaran a través 

de domiciliació bancària o, de forma excepcional en efectiu a les oficines de tresoreria 

municipals, per avançat en el moment de la inscripció a l’activitat. 

 

7.3. Les quotes de matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o matriculació i 

es liquidaran a l’inici del curs escolar, al setembre.  

 

7.4. La falta d’assistència o la baixa o l’inici de les activitats més enllà del dia 1 del mes 

que pertoqui no implicarà la devolució de la part proporcional de la quota corresponent al 

dies del mes en que no s’utilitzi el servei. 

En cas d’absència de l’infant per un termini igual o superior a dos mesos per motius 

mèdics acreditats documentalment, es podrà sol·licitar la baixa temporal del servei.  

 

7.5. La modificació en la sol·licitud de prestació de serveis (horaris d’acollida i servei de 

menjador) i les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit al registre d’entrada de l’ajuntament 

abans del dia 15 del mes, per tal que sigui d’aplicació en la quota de la propera 

mensualitat. No s'efectuaran devolucions de rebuts corresponents a baixes realitzades 

després d'aquesta data.  

 

Les devolucions de matrícules s’efectuaran solament si es sol·liciten amb una antelació 

mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat.  

 

 

7.6. En el cas de la llar d’infants, la determinació dels tipus de quota es farà segons els 

criteris següents: 

a. Els sol·licitants en el formulari d’inscripció i formalització poden especificar a quins 

serveis dels prestats desitgen sol·licitar. L’Ajuntament confirmarà l’atorgament de plaça i la 



 

prestació dels serveis sol·licitats, si s’escau.  

b. Si es desitja canviar el servei també hauran de comunicar-ho per escrit.  

 

7.7. L’impagament de dues quotes o més pel servei de qualsevol escola municipal, llar 

d’infants i lleure estacional implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment del Servei de 

Recaptació i conformitat de no vulnerabilitat de Serveis Socials i d’acord amb la Llei de 

procediment administratiu. 

 

Article 8. Declaració i ingrés. 

 

8.1. La taxa pels serveis municipals s’han de pagar quan es formalitza la inscripció i/o 

matrícula.  

 

8.2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, mitjançant un document específic o el 

segell sobre el document acreditatiu de l’ingrés. 

 

8.3. L’ingrés de la quota  s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.  

 

8.4. El pagament de la taxa es farà per domiciliació bancaria, que vindrà reflexat en la 

instància d’inscripció, i només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament 

s’efectuï en l’Ajuntament.   

 

8.5. Les quotes liquidades i no satisfetes, s’iniciarà el període executiu que comporta 

l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.   

 

Article 9. Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 

l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 

amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 



 

d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 

titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les 

seves facultats a la Diputació. 

 

Article 10.  Infraccions i sancions.  

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a aquesta 

ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i la resta 

de disposicions aplicables.  

 

Article 11. Entrada en vigor i vigència. 

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació del text íntegre al 

Butlletí Oficial de la Província i serà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o 

derogació. 

 

Disposició final  

 

Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 

el 27 de setembre de 2007, va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no 

haver-hi al·legacions es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

núm. 173, publicat el 06 de desembre de 2007. El seu període de vigència es mantindrà 

fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses o bé per 

derogació tàcita per contradicció amb una norma posterior de rang superior. 

 

La Secretària          Vist i plau 

L’Alcalde 

 

 

 



 

 

 

 

Diligència:  

Modificada per acord del Ple de data 31 de juliol de 2008. (BOPLL núm. 176, de 18 de 
desembre de 2008).  
 
Modificada per acord de Ple de data 24 de setembre de 2009, (BOPLL núm. 166, de 26 
de novembre de 2009).  
 
Modificada per acord de Ple de data 29 de setembre de 2011, (BOPLL núm.167, de 24 de 
novembre de 2011 ) 
 
Modificada per acord de Ple de data 25 d’abril de 2012 (BOPLL núm. 84 de 19 de juny de 
2012 i BOPLL núm.84 i BOPLL núm.90, de 30 de juny de 2012. )  
 
Modificada per acord de Ple de data 27 de març de 2013 (BOPLL núm. 102, de 11 de juny 
de 2013) 
 
Modificada per acord de Ple de data 19 de desembre de 2013 (BOPLL núm.37 , de 24 de 
febrer de 2014). 
 
Modificada per acord de Ple de data 29 de maig de 2014 (BOPLL núm.149 , de 5 d’agost 
de 2014). 
 
Modificada per acord del Ple de data 28 de gener de 2016 (BOPLL núm. 58, de data 24 
de març de 2016). 
 
Modificada per acord del Ple de data 30 de març de 2017 (BOPLL núm101 , de data 26 de 
maig de 2017). 
 
Modificada per acord del Ple de data 21 de desembre de 2017 (BOPLL núm 92, de 14 de 
maig de 2018 ). 
 
Modificada per acord del Ple de data 28 de març de 2019 (BOPLL núm 105, de 31 de 
maig de 2019). 
 
Modificada per acord del Ple de data 27 de maig de 2021 (BOPLL núm ). 
 
 
 
 
 
Montferrer,  

Vist i plau 
La Secretària          L’Alcalde 


