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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 
Article 1r. Concepte 
 
A l’empara del que estableixen  els art. 15, 16, 20.4 apartat ñ) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, de les hisendes locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei 
municipal de llar d’infants i servei de menjador escolar, que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de llar d’infants i de menjador 
escolar que comprèn l’atenció, cura i vigilància dels nens i d’altres complementaris propis 
del menjador escolar. 
 
Article 3r. Subjectes passius - Obligats al pagament 
 
Són subjectes passius i estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança que sigui beneficiari dels serveis o activitats, prestats o realitzats per la Llar 
d’infants municipal o menjador escolar, a què es refereix l’article anterior. 
 
Article 4r. Quantia 
 
4.1. La quantia de la taxa regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l’apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
4.2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents: 
 
A) Servei de llar d’infants municipal 
 
4.2.1. Tarifa 1. Matrícula. Drets de matriculació. 
 
Drets de matrícula 80,00 € 
Drets de segona matrícula (per haver-se donat de 
baixa) 

160,00 € 

  
4.2.2. Tarifa 2. Quota mensual 
  
La jornada sencera comprèn de les 9:00 hores fins a les 13.00 hores i de les 15:00 hores 
fins a les 19:00 hores. 
 
Pel que fa a la mitja jornada es pot optar entre la mitja jornada de matí, de les 9:00 hores 
fins les 13:00 hores, i la mitja jornada de la tarda, de les 15:00 hores fins a les 19:00 hores. 
 
Jornada sencera 160,00 € 
Mitja jornada 120,00 € 

 
*El mesos de desembre i gener es descomptarà de la quota la part proporcional per la 
inactivitat de la llar a causa del tancament per vacances de Nadal. 
 
4.2.3. Tarifa 3. Quota quinzenal 
  
La jornada sencera comprèn de les 9:00 hores fins a les 13.00 hores i de les 15:00 hores 
fins a les 19:00 hores. 
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Pel que fa a la mitja jornada es pot optar entre la mitja jornada de matí, de les 9:00 hores 
fins les 13:00 hores, i la mitja jornada de la tarda, de les 15:00 hores fins a les 19:00 hores. 
 
Jornada sencera 85,00 € 
Mitja jornada 65,00 € 

 
Els alumnes matrículats per quinzenes podran repartir-ho en períodes d’una setmana 
natural al llarg del mes. 
 
4.2.4. Tarifa 4. Hores complementàries. 
 
4.2.4.1. Els alumnes que estiguin matriculats mitja jornada (matí o tarda) podran optar a un 
servei complementari de prestació de serveis de 5 tardes o matins, segons sigui el cas, al 
mes. 
 
Quota servei complementari   2 €/hora 

 
4.2.5. Tarifa 5.- Servei Acollida matinal ( de les 8:00 hores fins les 9:00 hores): 
 
La llar oferirà el Servei d’Acollida matinal de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores. 
 
Quota mensual 22,00 € 
Quota alumnes esporàdics 4,00 €/matí 
 
4.2.6. Tarifa 6.- Servei Acollida migdia ( de les 14:00 hores fins les 15:00 hores): 
 
La llar oferirà el Servei d’Acollida migdia de les 14:00 hores fins a les 15:00 hores. 
 
Quota mensual 22,00 € 
Quota alumnes esporàdics 4,00 €/tarda 

 
B) Servei de menjador escolar 
 
4.2.7. ESCOLA MEDITERRANI 
 
Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els altres són 
els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí. 
 
Quota diària dels alumnes fixes   6 €/dia 
Quota diària dels alumnes esporàdics 6,20 €/dia 
Quota pels professors del centre 5 €/dia 

 
4.2.8. LLAR INFANTS LA MARINADA 
 
4.2.8.1. Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els 
altres són els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí. 
 
Quota diària dels alumnes fixes que es porten el menjar 
(servei monitora) 

5 €/dia 

Quota diària dels alumnes fixes (monitora + càtering) 8 €/dia 
Quota diària dels alumnes esporàdics que es porten el 
menjar (servei monitora) 

6 €/dia 

Quota diària dels alumnes esporàdics (monitora + 
càtering) 

9 €/dia 

 
Article 5è.- Bonificacions. 
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5.1. Llar d’infants. 
 
5.1.1 En cas que hi hagi dos germans o més matriculats a la llar s’establirà una bonificació 
del 20 % sobre la matrícula i sobre la quota mensual de la llar d’infants municipal del segon 
o següent.  
 
5.1.2 En el cas de famílies monoparentals, degudament acreditades mitjançant el carnet 
corresponent, també s’establirà una bonificació sobre la matrícula i sobre la quota mensual 
de la llar d’infants: per a la família monoparental general del 20% en tots els fills i per a la 
família monoparental especial del 30 % en tots els fills. 
 
5.1.3 En el cas de famílies nombroses, degudament acreditades mitjançant el carnet 
corresponent, s’establirà una bonificació: per a la família nombrosa general del 20% en tots 
els fills i per a la família nombrosa especial del 30 % en tots els fills. 
 
Les bonificacions no són acumulables i s’agafarà la més beneficiosa per a l’alumne, i en el 
supòsit que sigui igual la que esculli el titular. 
 
5.1.4. Els nens/es inscrits a la llar d’infants que no hagin complert un any de vida, gaudiran 
de l’exempció de la quota mensual i/o quinzenal de la llar d’infants, fins al final del mes 
natural del seu aniversari, sempre i quan un dels dos progenitors tingui una antiguitat d’un 
any d’empadronament al municipi de l’Ampolla. 
 
5.2. Menjador escolar (Escola Mediterrani i llar d’infants). 
 
5.2.1 En cas que hi hagi dos germans o més inscrits s’establirà una bonificació del 20 % 
sobre la quota diària  del segon o següent.  
5.2.2 En el cas de famílies monoparentals, degudament acreditades mitjançant el carnet 
corresponent, s’establirà, sobre la quota diària, una bonificació: per a la família 
monoparental general del 20% en tots els fills i per a la família monoparental especial del 30 
% en tots els fills. 
5.2.3 En el cas de famílies nombroses, degudament acreditades mitjançant el carnet 
corresponent,   s’establirà, sobre la quota diària, una bonificació: per a la família nombrosa 
general del 20% en tots els fills i per a la família nombrosa especial del 30 % en tots els fills. 
 
Aquesta bonificació no s’aplicarà en el supòsit de gaudir d’algun tipus d’ajut o subvenció pel 
mateix concepte. 
 
Article 6è.- Obligació de pagament 
 
6.1. L’obligació del pagament de la taxa regulat en aquesta Ordenança neix des de què es 
presti o realitzi qualsevol de les activitats o serveis especificats en la present ordenança. 
 
A) Servei de llar d’infants municipal 
 
6.1.1. Matrícula. Drets de matriculació. Mitjançant ingrés bancari en el compte que 
l’Ajuntament faciliti. Els sol·licitants de matrícula hauran d’aportar el justificant de l’ingrés a la 
direcció del centre per a donar per formalitzada la matrícula. 
 
S’amplia fins a dos mesos  el període de reserva dels drets de matrícula. 
 
6.1.2. Quotes mensuals. El pagament s’efectuarà entre els dies 1-5 del mes en què es vol 
rebre el servei, amb domiciliació bancària o amb ingrés directe al compte de l’Ajuntament. 
 
Els que optin per l’opció de l’ingrés directe, hauran de portar el justificant a la direcció com a 
molt tard el 5 del mes en curs. 
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En cas d’impagament o de retorn del rebut bancari, previ avís de la Direcció del Centre, els 
requerits disposaran com a màxim fins el dia 15 del mes en curs per a subsanar la situació 
mitjançant ingrés de la quantitat deutora al compte de l’Ajuntament i el posterior trasllat a la 
direcció del centre del justificant bancari de l’ingrés. 
 
La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a partir de del 
dia 16 del mes deutor i comporta, també, la pèrdua dels drets de matrícula . En cap cas es 
podrà formalitzar una nova matriculació, sense haver abonat el deute pendent. 
 
B) Servei de menjador escolar 
 
6.2. Els alumnes esporàdics hauran d’adquirir el corresponent tiquet a la responsable del 
servei en les instal·lacions del menjador del CEIP Mediterrani. 
 
6.3. Els alumnes fixes els pagament s’efectuarà mensualment a mesos vençuts i mitjançant 
domiciliació bancària al compte que prèviament s’haurà d’autoritzat al seu càrrec per part 
dels pares o tutors responsables i que demanin el servei. 
 
En cas d’impagament o de retorn del rebut bancari, previ avís de la Direcció del Centre, els 
requerits disposaran com a màxim fins el dia 15 del mes següent, del que s’ha fet ús del 
servei, per a subsanar la situació mitjançant ingrés de la quantitat deutora al compte de 
l’Ajuntament i el posterior trasllat a la direcció del centre del justificant bancari de l’ingrés. 
 
La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a partir de del 
dia 16 del mes següent del que s’ha fet ús del servei. En cap cas es podrà fer ús de 
menjador, sense haver abonat el deute pendent. 
 
 
Article 7è. Període de cobrament i procediment 
 
7.1. Quota llar d’infants: Període voluntari i de presentació al cobrament s’estendrà el primer 
dia del mes en què neix l’obligació. 
 
7.2. Quota menjador escolar de l’Escola i de la llar d’infants: Període voluntari i de 
presentació al cobrament s’estendrà el primer dia del mes següent en què neix l’obligació. 
 
Article 8è. Període de funcionament. 
 
El període de funcionament de la llar d’infants serà tot l’any, exceptuant les vacances de 
Nadal (que oscil·aran anualment segons calendari escolar). 
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia  01 d’agost de 2019, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació íntegra al BOP, el seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’aprovin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
  


	ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
	ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
	Article 1r. Concepte
	Article 2n. Fet imposable
	Article 3r. Subjectes passius - Obligats al pagament

	Article 4r. Quantia
	A) Servei de llar d’infants municipal
	4.2.5. Tarifa 5.- Servei Acollida matinal ( de les 8:00 hores fins les 9:00 hores):
	4.2.6. Tarifa 6.- Servei Acollida migdia ( de les 14:00 hores fins les 15:00 hores):
	B) Servei de menjador escolar
	Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els altres són els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí.
	4.2.8.1. Alumnes fixes, seran aquells que demanin el servei per a tot un mes natural, els altres són els esporàdics que hauran d’adquirir el tiquet diàriament a primera hora del matí.
	Article 6è.- Obligació de pagament
	A) Servei de llar d’infants municipal
	B) Servei de menjador escolar


	Article 7è. Període de cobrament i procediment
	Article 8è. Període de funcionament.
	Disposició final

