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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.12. 

Article 1r Fonament i naturalesa

20.4ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 

Ajuntament estableix la Taxa per la pres
per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n - Fet imposable

ròpies de les escoles 
bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals

Article 3r - Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte contribuents/usuaris, les persones 
físiques que sol·licitin la prestació del servei i hagin
bressol municipal.

En cas de tractar-
responsables legals.

Article 4t - Responsables i successors 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

Article 5è - Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la 

2.
totes les mensualitats corresponents al curs escolar, que es comprèn de setembre 
a juny. Les mensualitats seran íntegres, independentment si els mesos tenen més 

En cas que la família decideixi sol·licita
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3. El pagament de la taxa serà mitjançant domiciliació bancària. El subjecte passiu ha 
bancàries (codi IBAN) on vol que es 

faci el càrrec.

Article 6è Acreditament i obligació de pagament

1.

2.

matinals del mes anterior al vençut, que han pogut estar calculats. 

3.    

Article 7è Beneficis fiscals

1. Gaudiran de
de la unitat familiar:

MEMBRES 
UNITAT 
FAMILIAR

RENDA 
MENSUAL 
BRUTA FINS A:

RENDA 
ANUAL 
BRUTA FINS A:

BONIFICACIÓ 
QUOTA

BONIFICACIÓ 
MENJADOR

2 membres 
(mínim)

IRSC x 1,75 IRSC x 1,75 100% 50%

3 membres 
(mínim)

IRSC x 2,25 IRSC x 2,25 70% 35%

4 membres 
(mínim)

IRSC x 2,85 IRSC x 2,85 50% 25%

5 membres 
(mínim)

IRSC x 3,55 IRSC x 3,55 30% 15%

6 membres 
(mínim)

IRSC x 4,35 IRSC x 4,35 20% 10%

IRSC = Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, aprovat per la Generalitat de Catalunya, 
vigent en cada moment

2. També gaudiran de bonificacions potestatives, les situacions següents:

a.
condició de família nombrosa, monoparental o per un fill/filla amb NESE 
(Necessitats Educatives de Suport Educatiu).

b.
de la mateixa unitat familiar, en els casos de bessons, trigèmins o bé
que hi hagi dos germans o més, simultàniament al centre. 

Ambdues bonificacions es concediran segons el núm. de fills i ingressos per unitat
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NÚM. DE FILLS RENDA ANUAL BRUTA FINS A:
1 (família monoparental) IRSC x   4,5
2 (monoparental o dos o més germans al centre) IRSC x   6,5
3 (nombrosa o dos o més germans al centre) IRSC x   8,5
4 IRSC x 10,5
5 IRSC x 12,5
6 IRSC x 14,5
7 IRSC x 16,5

IRSC = Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, aprovat per la Generalitat 
de Catalunya, vigent en cada moment

sol·licitant.

3. Per demanar qualsevol

Viure i estar empadronat a Lliçà de Vall.

si en fa ús, de la despesa de menjador, ja hagi formalitzat la matrícula a 

4.

La sol·licitud corresponent.

Document de formalització de matrícula. 
Si és el cas, títol de família nombrosa o família monoparental, expedit per la 
Generalitat de Catalunya que estigui en vigència.
Document oficial de discapacitat, que acrediti la NEE.

:

- En cas de persones que treballin, fotocòpia de nòmines, contracte de 
treball ...

- En cas de persones que no treballin i no rebin cap pensió ni prestació: 

o
no es percep cap ingrés.

o
(SOC) conforme no es percep cap ingrés.

o
(SOC).

- En el cas de persones amb pensions, prestacions i/o altres ingressos, 

percep.
- Fotocòpia de la darrera declaració de la Renda o certificat negatiu 

- Per a membres de la unitat familiar que siguin autònoms i professionals 
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Altra documentació:

Documentació no especificada en els apartats anteriors i que sigui 
necessària per acreditar els ingressos, així com aquella que el servei de 

5. -les formalment a 

Si es modifiquen les condicions personals i/o circumstàncies econòmiques de la 
unitat familiar de forma que resulti improcedent la bonificació, aquells beneficiaris 
estaran obligats a comunicar-
produeixi, hagi acabat el curs o no.

Aquestes bonificacions no tindran, caràcter retroactiu i produiran efectes a partir
del mes següent a la concessió per part de

Article 8è Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
isposa la Llei 

Disposició  addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió ordinària celebrada a Lliçà de 
Vall, el , i

parcial els articles no modificats restaran vigents.
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ANNEX DE TARIFES

CONCEPTES

- Matrícula 50,00

- Escolaritat mensual 200,00 

- Escolaritat mensual, subvencionada pels empadronats al municipi 180,00 

- Escolaritat mensual lactants 215,00 

- Escolaritat mensual lactants, subvencionada pels empadronats al municipi 190,00 

- Acollida mensual matinal de 8:30h a 9:00h   37,60 

- Acollida mensual matinal de 8:30h a 9:00h, subvencionat pels 
empadronats al municipi

  30,40 

- Acollida diària matinal esporàdica de 8:30h a 9:00h     2,93 

- Acollida diària matinal esporàdica de 8:30h a 9:00h, subvencionat pels  
empadronats al municipi  

    2,10 

- Acollida mensual matinal de 7:30h a 9:00h 45,54 

- Acollida mensual matinal de 7:30h a 9:00h, subvencionat pels 
empadronats al municipi

  38,71 

- Acollida diària matinal esporàdica de 7:30h a 9:00h     3,07 

- Acollida diària matinal esporàdica de 7:30h a 9:00h, subvencionat pels 
empadronats al municipi

    2,50 

- Dinar fix, no continu     7,90 

- Dinar fix. Quota mensual 150,00

- Dinar diari esporàdic     8,40

- Abonament per dia absent, de la quota mensual de menjador     3,15 

-     4,21 

- Material escolar     25,00 


