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Número de registre 6565

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

Aprovació definitiva modificació OOFF núm. 20 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de la Llar
d’Infants Municipal

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió de data 26 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació
provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de la
Llar d’Infants Municipal.

L’acord d’aprovació provisional ha estat exposat al públic mitjançant edicte a l’e-Tauler del web municipal
www.alguaire.cat i al Butlletí Oficial de la Província núm. 108 de data 7 de juny de 2022, durant el termini de
30 dies hàbils, del 7 de juny al 20 de juliol de 2022.

En data 28 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament d’Alguaire va adoptar l’acord de proposta d’esmena i
aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal  reguladora de la taxa per a la prestació del servei  de la Llar
d’Infants Municipal, en què la seva part resolutiva diu:

Primer. Estimar incloure en el clausulat de l’Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per la prestació del servei de
Llar d’Infants Municipal, la gratuïtat de l’escolarització de i2, d’acord amb la DA 17ena de la Llei 2/2021 de la
Generalitat  de Catalunya, per  tal  de donar una major  seguretat  jurídica en la gestió del  servei  de Llar
d’Infants municipal d’Alguaire, a pesar de ser aplicable per imperatiu de Llei i en base al principi de jerarquia
normativa. De tal manera que es modifica l’article 2, que queda redactat tal com s’indica:

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, quan aquests es realitzin de forma directa o
indirecta per l’Ajuntament i no s’hagi establert legalment la gratuïtat del servei.

Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal i ordenar la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.

Tercer.  Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  Servei  Territorial  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

Un cop acomplert el tràmit que disposa l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local i, en compliment del que disposa l’article 17.4 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del  règim local;  i  l’article 178.2 del  Decret
legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya; es publica annex el text íntegre de l’ordenança fiscal aprovada.

Contra aquest acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Alguaire, 1 d’agost de 2022
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L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

ANNEX

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per la prestació del servei de llar d’infants

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de Llar
d’Infants, que es regirà per la present 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, quan aquests es realitzin de forma directa o
indirecta per l’Ajuntament i no s’hagi establert legalment la gratuïtat del servei.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres complementaris que
es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors, alumnes de la Llar d’Infants
municipal.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les taxes següents:

TAXES EUROS

Matrícula: Per nen i curs 128,00

1. Quotes mensuals d’escolaritat i menjador

Escolarització jornada completa 130,00

Menjador escolar (dinar + berenar) servei diari fix: per nen 6,30

2. Altres serveis

Menjador escolar (dinar + berenar), per cada dia aïllat 6,80

Mensualitat Servei Acollida matí (7.40 h a 8.00 h) 5,00

Mensualitat Servei Acollida matí (8.00h a 9.00 h) 5,00

Mensualitat Servei Acollida migdia (12.00 h a 13.00 h) 5,00
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Mensualitat Servei Post escolar tarda (17.00 h a 18.00h) 5,00

Mensualitat Servei Post escolar tarda (18.00 h a 19.00h) 5,00

Article 7. Meritació de la taxa
La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud del servei.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2.  Quan  es  sol·licita  la  prestació  del  servei,  es  presentarà  degudament  complimentat  l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.

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

4. La taxa corresponent a la quota mensual d’escolaritat s’haurà d’abonar durant els primers 5 dies del mes
corresponent. Pel que fa a les taxes dels serveis d’acollida i menjador s’hauran d’abonar a mes vençut.

El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària.

5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

6. Quan el servei prestat sigui de duració inferior a 1 mes, el subjecte passiu haurà d’abonar la quota íntegra
mensual.

7. En el cas que una família vulgui donar de baixa el seu fill/a durant uns mesos concrets, se’ls eximirà
d’abonar les quotes mensuals pertinents, advertint-los però, que la plaça d’aquest infant torna a quedar
lliure. Conseqüentment, en el cas que el vulguin tornar a inscriure hauran d’ingressar de nou l’import de
matrícula.

Altrament, si es vol optar a la reserva de plaça, la família haurà de continuar pagant les quotes mensuals
corresponents als mesos en què l’alumne no assisteixi a la Llar, quedant per tant exonerats de tornar a
pagar la matrícula.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

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 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
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor en el moment en què es publiqui la mateixa, un cop aprovada
definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004,  del  5  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  i
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continuarà sent vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran sent vigents.
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