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TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

L’art. 51.a de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix que 
el sistema educatiu comprèn els ensenyaments d’educació infantil, que, d’acord amb 
l’art. 56 de la mateixa norma, consten de dos cicles: el primer comprèn entre els 0 i 
els 3 anys d'edat i el segon comprèn entre els 3 i els 6 anys d'edat. 

Els centres públics que imparteixen els ensenyaments corresponents al primer cicle 
es denominen escoles bressol o llars d’infants, d’acord amb l’art. 75 de l’esmentada 
Llei. 

L’art. 5 no configura el primer cicle d’educació infantil com a obligatori ni gratuït, per 
la qual cosa és voluntari i no universal. 

L’art. 159.2 de la Llei preveu que els ens locals poden crear centres propis per mitjà 
de convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb la programació de l'oferta educativa. 

Els arts. 20 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), dicten que els ens locals 
poden establir taxes per la prestació de serveis públics quan, entre d’altres, aquests 
no es prestin pel sector privat. L’art. 20.4.ñ especifica que poden ser objecte de taxa, 
en particular, les guarderies infantils. 

De conformitat amb tot l’anterior, aquest municipi estableix les taxes per 
l’escolarització en la llar municipal d’infants, que es regiran per aquesta ordenança 
fiscal. 

Article 2n. Fet imposable 

El fet imposable de les taxes regulats en aquesta ordenança consisteix en la prestació 
del servei d’escolarització del primer cicle de l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i 
d’altres complementaris propis de les llars d’infants. 

En concret, constitueix l’objecte de la taxa regulats en aquesta ordenança la prestació 
dels serveis següents, sempre que es realitzin pels serveis municipals. 

• Matrícula anual  
• Servei d’escolarització (en jornada completa o de matí)  
• Servei de menjador (dinar).  
• Servei d’acollida (al matí o migdia).  

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius i estan obligats al pagament de les taxes regulats en aquesta 
ordenança els pares, mares o tutors dels menors alumnes de la llar d’infants. 

Article 4t. Meritació 

L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la inscripció en qualsevol 
de les llars d’infants de titularitat municipal. 



Article 5è. Responsables i successors 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’ordenança general. 

2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’ordenança general. 

Article 6è. taxes exigibles 

Les taxes s’apliquen pels següents conceptes: 

a) Matrícula anual: cobreix aquelles despeses que no es troben incloses en el servei 
d’escolarització, així com les de gestió. L’han d’abonar tots els usuaris, 
independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits. 

b) Servei d’escolarització, en jornada completa,  de matí o de matí i tarda esporàdica: 
l’han d’abonar els usuaris matriculats/des als grups d’edat de 0-1 anys (I0) i 1-2 anys 
(I1), un cop aplicada la tarifació social i les bonificacions que corresponguin. A partir 
del curs 2022-2023, queden exempts d’aquest pagament els alumnes matriculats al 
grup d’edat 2-3 anys (I2). 

L’horari d’escolarització es de 8:45h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h 

c) Servei de menjador: l’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, 
independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicada la tarifa 
corresponent. 

d) Servei d’acollida: l’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, independentment 
del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicada la tarifació social i les 
bonificacions que corresponguin. 

e) Altres serveis complementaris, en cas que existeixin 

Article 7è. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determina sumant les tarifes següents que corresponguin: 

  Euros (€)   
Tarifa 1. Matrícula anual 30,00   
Tarifa 2. Servei d’escolarització (Els alumnes d’I2 estan exempts 
d’aquesta tarifa)   

Escolarització jornada completa 138/mes   
Escolarització només matí 118/mes   
Tarifa 3. Servei de menjador     
Dinar  6,00/dia   
Tarifa 4. Servei d’acollida (matí o tarda)     
Acollida fixa  15/mes   
Acollida esporàdica (una hora) 3,40/hora   
Suport monitoratge migdia classe de P0  2,60/dia   



Es considerarà que fan ús esporàdic del servei de flexibilitat horària els alumnes/as 
que en facin ús 1 o 2 dies a la setmana, si l’ús és de 3 o més dies a la setmana es 
considerarà ús habitual i se li aplicaran les tarifes anteriors 

Article 8è. Beneficis fiscals 

1.- Gaudiran de la següent bonificació en la quota tributària, tarifa 2: 
  

- - les famílies que tinguin matriculats 2 o més fills: reducció del 15% en 
cada fill de P0 i P1 
 

Als alumnes de famílies nombroses empadronats a Castellolí, els seran d’aplicació les 
exempcions i les bonificacions que estableix la legislació vigent relativa a la protecció 
d’aquestes famílies. La condició de família nombrosa s’haurà d’acreditar 
documentalment. 
  
Sempre i quan els serveis social municipal ho dictaminin, les famílies podran   gaudir 
d’una bonificació en la quota d’escolarització.  

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés. 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació: 

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa. 

b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes. 

2. Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute. 

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

4. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de 
diversos mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici 
de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual en els terminis fixats per 
l’Ajuntament. 

En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, 
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 

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

Article 10è.- Infraccions i sancions. 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 



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. 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 20 d’octubre de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 13 de desembre de 2022, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

 


