AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18

Reguladora de:

SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS

Article 1r.- Fonament legal i naturalesa
Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 58, amb relació a
l’article 20.4.ñ, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat
text legal.
La taxa pel servei municipal de Llar d’Infants es regirà segons la present ordenança
fiscal.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, el servei i/o les activitats complementàries que
presti el servei Municipal de Llar d'Infants "El Castellet".

Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis i/o activitats prestats o realitzats per
aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.

Article 4t.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els terminis i segons el procediment previst
en la Llei general tributària.

Article 5è.- Quantia de la taxa
1.- L’import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del
cost real o previsible dels serveis, activitats i del manteniment i conservació de les
instal·lacions.
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Article 6è.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions, ni reduccions per la determinació del
deute tributari, que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, que no siguin
les que es detallen a continuació:
1.- En cas de 2 germans a la Llar, el 2n.usuari tindrà un descompte del 30% de la quota
mensual ordinària.
2.- En cas de família nombrosa, els usuaris tindran un 30% de descompte en la quota
ordinària.
En cap cas s'acumularan els descomptes.

Article 7è.- Quota tributària
1.- Quotes Llar: curs 2016/2017
PREU

Matrícula (1)

BONIFICACION
S
70,00

Material (1)

70,00

70,00

Matí de 9 a les 5 de la tarda
30% família nombrosa

185,00
185,00

185,00
129,50

30 % al 2n.germà

185,00

129,50

CONCEPTE

Mensual
Bonificacions
quota
Bonificacions
quota
Servei monitoratge
menjador
Quota mensual
acollida
Matí esporàdic dia

Servei monitoratge monitor

2,5 €/dia

70,00

2,5€/dia.

De 8h a 9 h matí.

25,00

25,00

De 8 h a 9 h matí

6,00

6,00

(1) Caldrà presentar el títol de família nombrosa i/o certificat de família monoparental
expedits per l’organisme competent.

Article 8è.- Meritament i període impositiu
L’obligació de pagament de les tarifes regulades en aquesta ordenança neix des que es
presta el servei i/o activitats especificades en l’article anterior.
El període impositiu serà l’establert en cadascuna de les tarifes de l’article 7è. anterior.

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Article 9è.- Normes de Gestió de la taxa
1.- El pagament de la taxa dependrà de la periodicitat i continuïtat dels serveis i
activitats.
2.- Els de periodicitat continuada es pagaran mitjançant relacions de transferències, en la
periodicitat que el servei estableix.
3.- En general, els mesos es cobraran sencers i els rebuts es passaran pel banc.

Article 10è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que disposa la Llei
general tributària i la seva normativa de desenvolupament.

Diligència de modificació
Aquesta diligència és per fer constar que aquesta ordenança serà vigent des de
l’1/1/2014

Diligència de transcripció:
Aquesta ordenança regirà durant el curs escolar, 2016-2017 i fins que es modifiqui o es
derogui per acord del Ple municipal.
Castellfollit de la Roca, 1 de gener de 2017.
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

