
 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE NAVATA 
                       (Alt Empordà) 

 
Ordenança fiscal núm. 13    

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR INFANTS 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 

l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de  llar d’infants municipal 

Belluguets. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització 

d’atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementàries  pròpies de les llar 

d’infants, quan aquests  es realitzin pels serveis municipals. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,  les persones 

físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del serveis o realització de les 

activitats d’ensenyament i altres complementàries que es detallen a l’article 6 

d’aquesta Ordenança. 

 

2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors alumnes 

de la llar d’infants. 

 

 

Article 4.- Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària. 

  

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  

 

Article 5.- Beneficis fiscals 

 

1.No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 i següents  d’aquesta 

Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables  als subjectes passius que 

s’especifiquen. 

 

Article 6. Quota Tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents : 

 

TARIFA: 
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Nens/es empadronats al municipi de Navata 

 

   

Tarifa 1. Quotes anuals curs escolar Euros Euros 

 Quota 

Anual 

Fracció 

mensual 

Nens/es empadronats al municipi Navata   

Matrícula (pagament únic) 182,00  

Quota anual curs escolar (11 mesos) 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 

2/4 de 6. 

2002,00 182,00 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 2/4 de 9 a 12h  1793,00 163,00 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 3 a 2/4 de 6 1375,00 125,00 

   

Nens/es no empadronats al municipi de Navata   

Matrícula 216,00  

Quota anual curs escolar (11 mesos) 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 

2/4 de 6. 

2376,00 216,00 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 2/4 de 9 a 12h 2101,00 191,00 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 3 a 2/4 de 6 1606,00 146,00 

   

Tarifa 2.  Altres serveis – Extres- Quota 

Serveis  

 

   

Nens/es empadronats al municipi Navata   

1 mes tota la jornada 216,00  

1 matí (nomes nens matriculats) 8,40  

1 tarda (nomes nens matriculats) 6,20  

   

Nens/es no empadronats al municipi de Navata   

1 mes tota la jornada 252,00  

1 matí (nomes nens matriculats) 9,90  

1 tarda (nomes nens matriculats) 7,30  

 

2.- En situacions que l’usuari de la llar d’infants formi part del nucli familiar que 

acrediti la categoria de “família nombrosa”, les tarifes contingudes en el punt 

anterior es reduiran en un 10 per 100. 

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, caldrà presentar la corresponent sol·licitud i  

acreditar aquest extrem amb els documents i/o carnets acreditats i /o expedits per 

la Generalitat de Catalunya. 

 

3.- Per aquelles famílies que tinguis dos o més germans /nes, s’aplicarà un 10% de 

reducció a la quota de la Llar del segon germà.     

S’acreditarà amb el llibre família i o filiació corresponent.      

 

4.- Excepcionalment en situacions d’absoluta impossibilitat econòmica i /o 

situacions no contemplades en els apartats anteriors, es podrà bonificar les quotes 

o  prestar el servei gratuïtament, previ informe del servei d’assistència social del 

Consell Comarcal de  l’Alt Empordà. 

 

5.- Les bonificacions assenyalades als punts 2 i 3 podran ser acumulatives. 

 

Article 7.- Acreditament i període impositiu 

 

1. La taxa s’acredita i s’inicia el període impositiu en el moment de la formalització 

de la matrícula. 
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2. La matriculació comporta l’acceptació del període escolar previst en aquesta 

ordenança, que s’estableix de setembre a juliol, ambdós inclosos. 

 

3. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un 

dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es 

realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa. 

 

4. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa 

s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 

 

 

Article 8.- Règim de declaració i ingrés 

 

1. Acabat el termini de matriculació i al començament  del curs escolar, s’aprovarà 

un padró anual de les quotes regulades en aquesta ordenança. 

En el supòsit de variacions en els termes de la matrícula (canvi d’horaris, etc) 

caldrà presentar una sol·licitud a l’ajuntament amb un mes d’antelació, una vegada 

aprovada, la modificació  s’incorporarà  al padró automàticament. 

 

2. La matrícula s’exigirà en règim d’autoliquidació. En el cas que no s’hagi fet 

efectiva s’exigirà via domiciliació bancària el  mes de setembre. 

 

3. La taxa s’exigirà mitjançant remeses de rebuts via domiciliació bancària. La 

quota  anual es fraccionarà amb onze mensualitats de setembre a juliol, i es 

passaran al cobrament durant els cinc  primers dies de cada mes.  

 

4. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament 

complimentat el full de matrícula amb les dades bancàries necessàries per procedir 

al cobrament dels rebuts. 

 

5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, no 

obstant si la falta de pagament està suficientment motivada, i amb l’informe 

favorable del servei d’assistència social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es 

podrà procedir a l’aplaçament o fraccionament dels rebuts pendents de pagament, 

sense veure’s privat del servei de llar d’infants. 

 

6. En el cas de produir-se baixes a la Llar d’Infants s’atendrà el que disposa al 

Reglament de la Llar d’infants. 

 

La baixa de l’alumne suposa la pèrdua de la plaça a la Llar d’Infants. 

 

  

Article 9.- Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei general tributària. 

 

Disposició Addicional 

 

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.  
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Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal,  aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 16 d’agost de 2012, començarà aplicar-se a partir del curs 

2012-2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas 

de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 

Navata,  agost  2012                                                       

L’Alcalde 

 

 

 

 

 

Jaume Homs Campamar 
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