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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 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, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis a la llar d’infants municipal.
Article 2. Fet imposable.
Consisteix en la utilització de la llar d’infants municipal “Els Eixerits”.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que
tinguin la pàtria potestat o els representants legals del nens/es que es
matriculin en el centre d’educació infantil (0-3 anys), llar d’infants “Els
Eixerits”.
Article 4. Responsables.
a) Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les
obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es
refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
b) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la
Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
S’aplicaran les següents bonificacions per la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa:
a) Bonificació en la quota escolar, d’un 10 %, en un dels germans, si hi ha
dos germans matriculats en el mateix curs escolar.
No s’aplicarà cap altre exempció, bonificació ni reducció per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Quota ensenyament

200,00 €/mes

Horari extra escolar
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- 7,45 hores a 8,45 hores

3,40 €/dia

- 8,15 hores a 8,45 hores

1,65 €/dia

- 12 hores a 13 hores (sense dinar)

3,40 €/dia

Servei de menjador

6,80 €/dia

Material escolar

80 €/any

Servei de monitoratge per a nens de 0 a 1 any

40 €/mes
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Article 7. Meritació.
La taxa es meritarà a l’inici del curs escolar, o bé en el moment d’utilització del
servei per matriculació posterior a l’inici del curs escolar.
L’import del material escolar s’abonarà a l’inici del curs escolar o bé en el
primer mes que es comenci a utilitzar el servei, en cas de matriculació posterior
a l’inici del curs escolar, i en un únic pagament, la resta d’imports dels
conceptes expressats en l’article 6 d’aquesta ordenança es liquidaran
mensualment.
Article 8. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la
Llei general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i es començarà a aplicar a partir del dia 27 de desembre de 2008.
Pel que fa a la seva vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament
modificada o derogada.
DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de
l'Ajuntament de Castellvell del Camp en sessió de data 22 de desembre de 2008,
sense que s'hagin presentat al·legacions, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu, essent publicada en el BOPT núm. 297, de data 27 de desembre de
2008.
S’ha modificat parcialment en el Ple de 30 d’octubre de 2012 i ha quedat
aprovada definitivament en data 12 de desembre de 2012.
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