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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 
PREUS PÚBLICS PEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D´INFANTS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D'acord amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix preus públics per la prestació 
de serveis i realització d'activitats en les llars d'infants municipals, l'especificació dels 
quals es conté en les tarifes de l'article 3 d'aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en les llars d'infants municipals. 

 
2. Si amb posterioritat l'establiment d'aquest preu públic, cessessin en la prestació del 

servei de la (les) llar d'infants privades que actualment concorren en la realització 
d'activitats similars a les que es desenvolupen en la llar d'infants municipals, el preu 
públic es transformarà en taxa. 

 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 

l'Ajuntament aprovarà l'Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en les llars d'infants municipals, que entrarà en vigor a partir de 
la data en que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA la seva 
aprovació definitiva. 

 
4. Quan els preus públics per serveis en les llars d'infants municipals de caràcter 

periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà 
precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 109 de la Llei 
General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la  quota de la taxa coincideixin 
amb l'obligat al pagament i l'import del preu públic al que substitueix. 

 
5. El que disposa el punt anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la 

taxa resulti incrementada respecte d l'import del preu públic al que substitueix, 
sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter 
general. 

 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d'activitats a què es refereix l'article 1. 
 
Article 4. Quantia 
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Els preus públics del Servei Municipal de Llar d’Infants es van aprovar pel  Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut en dates 06-04-2017 i 12-04-2018. 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 

continguda en l'apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. En aplicació de la Disposició addicional segona de l’Ordenança fiscal general de 

gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals s’estableix un 
marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels 
contribuents, que serà d’aplicació als conceptes i serveis  del preu públic que 
específicament s’indiquin.  

 
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que 

es prestí o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l'article anterior. 
 

4. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents: 
 

SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 

CURS 2017-2018 
 

CONCEPTE 
PREU 

PÚBLIC 
Matrícula + assegurança 130,00 € 
Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març) 72,00 € 
Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) 195,00 € 
Matí - de 08.00 a 13.00h  175,00 € 
Tarda - de 15.00 a 17.00h 135,00 € 
Dinar (mensual) 135,00 € 
Dinar esporàdic/diari 7,90 € 
Estada migdia  70,00 € 
Suplement hora* - 0,5 hores * 18,55 € 
Suplement hora* - 1 hora* 32,95 € 
Suplement hora* - 1,5 hores* 46,35 € 
Suplement hora* - 2 hores * 56,65 € 
Suplement hora - de 17.00 a 18.00 h 15,45 € 
Suplement hora - Esporàdic 1 hora 3,60 € 
* Per portar a terme el suplement horari és necessari un mínim de 5 alumnes per 
Centre 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
PREU 

PÚBLIC 
Excursió 1 dia 26,45 € 
Activitat aquàtica febrer - juny (mensual) 63,50 € 
Colònies 117,40 € 
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CURS 2018-2019 
 

CONCEPTE PREU PÚBLIC 

Matrícula + assegurança 130,00 € 
Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març) 72,00 € 
Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) 195,00 € 
Matí   (de 08.00 a 13.00h ) 175,00 € 
Tarda  (de 15.00 a 17.00h) 135,00 € 
Dinar fixe (mensual) 135,00 € 
Dinar esporàdic/diari 7,90 € 
Estada migdia (nadons) 70,00 € 
Devolució dinar fixe absència justificada 4,50 € 
Suplement hora* - 0,5 hores * 18,55 € 
Suplement hora* - 1 hora* 32,95 € 
Suplement hora* - 1,5 hores* 46,35 € 
Suplement hora* - 2 hores * 56,65 € 
Suplement hora - de 17.00 a 18.00 h 15,45 € 
Suplement hora - Esporàdic 1 hora 3,60 € 

 
  * Per portar a terme el suplement horari és necessari un mínim de 5 alumnes per 
Centre 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PREU PÚBLIC 
Excursió 1 dia 26,45 € 
Activitat aquàtica febrer - juny (mensual) 53,50 € 
Colònies 117,40 € 

 
 
La tarifació social correspon a l’aprovada per Junta de Govern del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut en data 12-04-2018. 
 
Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició 
Addicional Segona de l’Ordenança general de l’Ajuntament, s’aplicaran als 
següents conceptes i serveis: 
 

� Matrícula + assegurança 
� Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març) 
� Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) 
� Matí - de 08.00 a 13.00h  
� Tarda - de 15.00 a 17.00h 

 
De conformitat a l’esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents 
criteris: 
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1) El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre 

següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades 
fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut uns 
ingressos anuals, iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, 
en relació amb les persones residents en el seu habitatge: 

 

 
Renda Familiar 

Membres unitat 
familiar 

Menor o 
igual a 

De a De a De a 

Fins a 2 10.000 10.001 – 14.000 14.001 – 17.000 17.001 – 20.000 
3 12.000 12.001- 16.000 16.001 – 20.000 20.001 – 24.000 

4 o més 15.000 15.001 – 19.000 19.001 – 24.000 24.001 – 29.000 
Reducció 60% 45% 30% 20% 
 
2) Caldrà, a més, que es reuneixin els requisits següents:  

 
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en 

l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No 
s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels 
residents posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per als seu ús 
exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin 
dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada 
immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només 
posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor 
cadastral de l’habitatge no pot superar els 100.000 euros. 
 

b) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats 
directament als mateixos conceptes o serveis, en tot cas el sol·licitant 
podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa.  
 

c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats 
estiguin empadronats a data de primer de gener de 2018 en el municipi 
de Les Franqueses del Vallès. 

 
d) Els beneficiaris han de ser menors de 18 anys a 31 de desembre de 2018 

(nascuts a partir de l’1 de gener de 2001)   
 

e) El termini de sol·licituds serà del 2 al 10 de maig de 2018. 
 

f) Els sol·licitants han d’haver cursat la sol·licitud de preinscripció a una de 
les escoles bressol municipals i adjuntar-la a la sol·licitud. 

  
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats 
hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà a terme la 
consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà 
d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts del 
sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge. 
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Disposició final 
 
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada el dia 22 de 
desembre de 2017 a Les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 


