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Reguladora del preu públic pels serveis 
relacionats amb l’educació de la infancia a la 

llar d’infants municipal 

 

Administració Econòmica 

Ajuntament de Maçanet de la Selva - c/ Salvador Espriu, 1 – 17412 Maçanet de la Selva 



Ordenança fiscal núm. 14 reguladora del preu públic pels serveis 
relacionats amb l’educació de la infància a la llar d’infants municipal 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa. 

D’acord amb el que disposa 41, 44.2 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, en exercici de la seva potestat reglamentària i amb 
la consignació necessària en el pressupost municipal, estableix preus públics,  per la 
prestació de serveis i realització d’activitats relacionades amb l’educació de la infància, 
a la Llar d’Infants municipal, en els horaris que expressa la present Ordenança.  

 

Article 2.- Concepte. 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 
de caràcter públic que es satisfaran per les persones que sol·licitin la prestació de 
serveis i realització d’activitats definides a l’article anterior.  

 

Article 3.- Obligats al pagament. 

Queden obligats al pagament les persones o entitats titulars de la guarda i custodia dels 
menors assistents a la Llar d’Infants municipal. 

 

Article 4.- Quantia. 

 

1. Les quotes mensuals, segons l’horari d’assistència, seran les següents :  
 

Concepte Quota  

Matrícula 50 € 

Hora d'acollida matí (de 7.45 a 8.30h) 
Diari 40 €/mes 

Esporàdic 3 €/dia  

Matí (de 8.30 a 12h) 100 €/ mes 

140 €/mes 

75 €/mes 

Matí + Tarda (de 8.30 a 12h i de 15 a 17.30h) 

Tarda (de 15 a 17.30h) 

Tarda esporàdica 4 €/dia 

    

    

Bonificacions de la quota 

2n germà assistent 50% 



3r germà assistent 75% 

Família nombrosa 25% 

Família monoparental 25% 

 

2. La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General, 
podrà modificar el quadre anterior de quotes i bonificacions i ampliar o reduir els serveis a 
prestar, si existeix la consignació necessària en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 
44.2 i 47.1 del text refós de la llei d’hisendes locals abans esmentat. 

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del 
moment en què es presti el servei. 

4. Els serveis prestats i les activitats realitzades a la Llar d’Infants municipal són 
subjectes i exemptes de l’Impost sobre Valor Afegit, d’acord amb la Llei 37/1992, 
article 20.1.9è i Consulta Vinculant de la D.G.T. de 18/07/2011 

 
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. 
 

DISPOSICIÓ FINAL: 

La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i, sense 
perjudici de les modificacions que estableix el seu Article 4t 2,  regirà i es mantindrà vigents fins 
a la seva modificació o derogació expressa 
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