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Núm. 4467
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm.43 de la taxa de 
la Llar d’Infants d’Aiguaviva 

Transcorregut el termini d’informació pública de l’acord d’aprova-
ció provisional de l’Ordenança fiscal nº 43 de la Taxa de la llar d’In-
fants d’aiguaviva, publicat al BOP núm. 71 de 10 d’abril de 2019 i 
exposat al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la web de la Corporació, 
sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, l’acord es 
considera definitivament aprovat i es transcriu íntegrament el text 
per a la seva entrada en vigor. 

Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la sala Con-
tenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la 
present publicació al BOP. 

aiguaviva, 28 de maig de 2019 

Joaquim Mateu Bosch 
alcalde 

ORDENaNÇa FIsCaL N. 43 REGuLaDORa DE La TaXa DE La 
LLaR D’INFaNTs MuNICIPaL. 

article 1er.- Fonament i naturalesa.
a l’empara del previst  als articles 58 i 24.4 de la llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
ajuntament estableix la Taxa de la Llar d’Infants municipal, que es 
regirà per aquesta Ordenança.

article 2on.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis pú-
blics per la cura, assistència i educació dels nens/es a la Llar d’In-
fants Municipal i altres complementaris, propis de les escoles bres-
sol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.

article 3er.- subjectes passius 
1.- són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 
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les persones fisiques que sol.licitin o es beneficiïn de la prestació de 
serveis i altres complementaris que es detallen a l’article 4 d’aquesta 
ordenança.
2.- Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels 
menors alumnes de l’escola bressol.

article 4art.- Tarifes
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CONCEPTE PREu
Quota mensual Llar P1 i P2 188,00€
Quota mensual nadons P-0 (treballadors i no empa-
dronats) 190,00€
Matrícula (anual) 100,00€
aLTREs QuOTEs GENERaLs:
Material (anual) 45,00€
Quota mensual per reserva de plaça 50,00€
servei Bon dia mensual (8h-9h; servei amb un mínim 
>5 nens diaris 50,00€
servei Bon dia mensual (8.30h-9h) 30,00€
servei Bon dia esporàdic (8.30h-9h) 3,00€
Dinar mensual 120,00€
Dinar esporàdic 7,00€
Pack 3 dies dinar (tres dies per setmana) 72,00€
Berenar mensual 29,00€
Pack 3 dies berenar (tres dies per setmana) 18,00€
Berenar esporàdic 2,00€

Article 5è.- Bonificacions de la quota
1. Podran gaudir d’una bonificació del 20% de la quota mensual de 
la Llar d’Infants i de la matrícula anual, els veïns empadronats al 
municipi d’Aiguaviva i que tinguin fills inscrits a P1 o P2.
2. Podran gaudir d’una bonificació del 10% de la quota mensual 
de la Llar d’Infants i de la matrícula anual, aquelles persones que 
acreditin, mitjançant certificat d’empresa, que són treballadors del 
municipi, i que tinguin fills inscrits a P1 i P2.
3. Podran gaudir d’una bonificació d’un 15% de la quota mensual 
de la Llar d’Infants els nadons inscrits a P0 que estiguin empadro-
nats als municipi d’aiguaviva.
4. Podran gaudir d’una bonificació del 10% de la quota mensual de 
la Llar d’Infants les famílies nombroses i les famílies monoparentals. 
5. Podran gaudir d’una bonificació del 10% de la quota mensual de 
la Llar d’Infants les famílies que tinguin simultàniament dos o més 
germans a la llar d’infants. 
6. Podran gaudir d’una bonificació fins el 100% de la matricula i de 
la quota mensual de la Llar d’infants, les famílies que es trobin en 
una situació excepcional acreditada pels serveis socials a petició es-
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crita de serveis de salut i/o socials especialitzats fent constar el mo-
tiu concret i, sempre que la família no disposi de recursos econòmics 
suficients, acreditant-se aquest últim aspecte, mitjançant informe de 
serveis socials.
7. Les bonificacions contemplades en els apartats anteriors, podran 
ser acumulables entre si, fins un màxim de dues. La segona bonifi-
cació s’aplicarà sobre el resultat obtingut a la primera bonificació.
8. Les bonificacions previstes en els apartats anteriors es podran sol-
licitar a l’ajuntament d’aiguaviva, registre general, en qualsevol 
moment del curs escolar i la seva vigència màxima serà la d’un curs 
escolar.
Per a poder gaudir de les bonificacions esmentades en els punts 
anteriors, els interessats hauran de presentar la documentació que 
acrediti el compliment de tots i cadascun dels requisits.
L’alcalde-president de l’ajuntament d’aiguaviva, d’acord amb la 
documentació presentada, resoldrà i notificarà la resolució als inte-
ressats.
8. L’ajuntament es reserva el dret d’efectuar les comprovacions que 
estimi necessàries per a l’acreditació de tots i cadascun dels requi-
sits exigits pel gaudi de les bonificacions contemplades en aquest 
article.

article 6è.- Obligació del pagament
L’obligació del pagament de la taxa, neix des que s’inscriuen els 
nens/nenes a la Llar d’Infants.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import 
total de la taxa.

b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent 
al primer mes.

2. Quan es sol.licita la prestació del servei, es presentarà deguda-
ment complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
alternativament, poden presentar-se en el servei Municipal cor-
responent els elements de la declaració a l’objecte que el funcio-
nari municipal competent presti l’assistència necessària per de-
terminar el deute.

3. L’ingrès de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la 
presentació de l’autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa per a serveis d’escola bressol que s’estenen 
al llar de diversos mesos, un cop transcorregut el primer mes 
natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà 
pagar la quota mensual en els terminis fixats per l’Ajuntament.
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article 7è.- administració i cobrament
a) El pagament de la taxa s’efectuarà a l’empresa concessionària 

que gestiona el servei de la Llar d’Infants de forma indirecta.
b) Els deutes de les taxes en via executiva poden exigir-se pel proce-

diment administratiu de constrenyiment, segons estableix l’arti-
cle 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals.

Disposició adicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa 
la normativa vigent.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàti-
ques 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 subs-
tituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels precep-
tes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada provisionalment pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2019 i 
definitivament en data XXX de 2019, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
El seu període de vigència serà pel curs 2019-2020 i es mantindrà 
fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació ex-
pressa.”


