
ORDENANÇA 2021 

REGULADORA DE LA TAXA PER US DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

 
 
Article 1r.- 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 d’escola bressol, que es regirà per la present 
Ordenança. 
  
Article 2n.- 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 pels serveis municipals. 
  
Article 3r.- 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 l’escola 
bressol. 
  
Article 4t.- Responsables 
  
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària. 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 5è.- Beneficis fiscals 
  
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 6è.- Quota tributària 
  
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
1. Assistència al centre: 
a) Diada complerta -------------------------- 125,00 € 
b) Mitja jornada ------------------------------- 90,00 € 
  
La jornada completa comprès des de les 09:00h fins a les 17:00h. 
La mitja jornada serà, a elecció del contribuent: de 09:00h a 13:00h o de 13:00h a 17:00h. 
  
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
  
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament de la taxa. 
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan 
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 
  
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
  



1. El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant rebut bancari girat per l’Ajuntament. El rebut 
serà anual, trimestral o mensual, a petició de l’usuari en la sol·licitud de matriculació. Als 
que optin pel pagament anual se’ls obsequiarà el material de tota l’anualitat.  

  
2.  Les quotes no ateses per l’entitat bancària s’exigiran per la via de constrenyiment, juntament 
amb les despeses bancàries de devolució, d’acord amb la legalitat vigent en cada moment.  
  
  
Article 9è.- 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. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 

incompatibles amb aquesta ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Tivenys el 2 de 

setembre de 2020 comença a regir el dia 1 de gener de 2021, i continua vigent mentre no se 

n’acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 

resten vigents. 

 


