
 

 
Ajuntament de Térmens 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER  LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  
DE LLAR D’ INFANTS EN EL CENTRE  “ LO CARRILET” 

 
 
ARTICLE 1. Fonament Legal 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
d’acord amb el que disposen els articles 15 a  27  i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de els hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la  prestació del servei de llar d’ infants/escola bressol 
per a nens de 0 a 3 anys en el centre “Lo Carrilet” d’ aquest terme municipal de  
Térmens,  que es regirà pel que disposa aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 2. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, 
cura i vigilància dels nens, i altres complementaris propis de les escoles bressol, quant 
aquests es realitzin per la llar d’infants “Lo Carrilet”, d’acord amb el procediment 
establert en el reglament regulador d’aquest servei.  
 
ARTICLE 3. Obligats al pagament 
 
Estaran obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, en concepte 
de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del 
servi o realització de l’activitat d’ensenyament i altres complementaris que es detallen 
en l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels infants matriculats en el 
centre. 
 
ARTICLE 4. Quota tributària 
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Les quotes de la taxa seran les següents: 
 
 
MATRICULA curs escolar 
En cas de matrícules fora d’inici del curs escolar ( gener) el mateix import 

 
65,00€ 

 
QUOTA MENSUAL DEL SERVEI:  
(de 08:30h a 13:00h i 15:00 h a 17:00h) 

 
125,00€ 

 

 

  
  
ARTICLE 5.  Bonificacions 
 
Es podran concedir bonificacions del 30% sobre la quota mensual a les següents 
famílies que ho sol·licitin: 
 
.- Famílies nombroses. 
.- Famílies amb dos o més membres matriculats. 
 
Per poder gaudir de la bonificació les famílies hauran de presentar la següent 
documentació davant l’oficina municipal de dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 
hores, i estar al corrent de pagament de les quotes d’escolaritat i menjador: 
 
.- Sol·licitud de bonificació. (aquesta es troba a les oficines municipals). 
.- Llibre de família (en el seu cas). 
.- Carnet de família nombrosa (en el seu cas). 
En cas de no presentar la documentació requerida, s’establirà l’import màxim de 
mensualitat. 
     
ARTICLE 6. Meritació i període impositiu 
 
L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula en cada curs 
escolar, amb independència de la seva real prestació si la falta d’aquesta fos 
imputable al sol.licitant. 
 
Quant s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats administratives de 
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix 
amb el de concessió de la matrícula, si la mateixa va ser sol.licitada. 
 
La meritació de la taxa tindrà lloc a l’inici de la matrícula i el període impositiu 
comprendrà el curs escolar. 
 
ARTICLE 7. Pagament 
 
L’import de la matrícula s’ha de fer efectiu en una sola vegada entre l’1 de juliol i el 31 
d’agost de cada any  ( 1 setembre, data d’inici del curs escolar). 
 
El pagament de la taxa s’efectuarà mensualment, per mesos vençuts. No es farà cap 
reducció per motius d’inassistència. 
 
Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa, el servei no es 
presti, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
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ARTICLE 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributaries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària. 
 
ARTICLE 9. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin, 
tant la llei reguladora de les hisendes locals, la llei de taxes i preus públics i altres 
disposicions concordants. 
 
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 que 
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 o reglamentaris de que porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació, en 
sessió celebrada 9 d’octubre de 2015, entrarà en vigor al dia següent al de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació expresses. En cas de modificacions parcials, 
els articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
 
 
 
Ordenança fiscal aprovada 
definitivament 

 
23/11/2015 
 

 
BOP 230, 
30/11/2015 

 
 


