ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
**********************************

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS
“ BALLMANETES” I DEL CASAL D’ESTIU.

Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.ñ 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 pels serveis municipals de la Llar d’Infants que es regirà
per aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de Llar
d’Infants municipal especificat a les tarifes contingudes a l’article 6 de la
present Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei de la
Llar d’Infants que constitueix el fet imposable de la taxa.
Article 4t.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones
que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a
cometre-la. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
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Article 5è.- Beneficis Fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, a
excepció d’aquells que acreditin ser família nombrosa, als que
s’aplicarà una bonificació del 20% de la quota, així com als subjectes
passius que acreditin escassa capacitat econòmica, amb informe previ
de serveis socials
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

Empadronats

No empadronats

Matrícula:
( material inclòs)

155,00€

182,00€

Mensualitat:

169,00€

230,00€

½ jornada:

146,00€

200,00€

Hores extres fora horari escolar:

Menjador escolar fixes:
Menjador escolar esporàdics:

2,25 €/hora
Llar
6,05 €/dia
6,30 €/dia

Quan només fan de 12:00h a 15:00h:
* Si porten el menjar:
* Si fan ús menjador:

94,50€
53,00€

Els que fan horari de matí o tarda i es queden alguna hora de 12:00h a
15:00h ( sense fer ús del menjador), es cobrarà a raó de: 1,15€/hora.
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La taxa corresponent a la matrícula s’acreditarà quan s’iniciï la prestació
del servei i serà irreductible sigui quin sigui el moment en que aquest es
sol·licita. La taxa corresponent a les mensualitats s’acreditarà el dia 1 de
cada mes, i serà irreductible.
CASAL D’ESTIU:

Matí (9 a 13 h)
Tarda (16 a 19 h)
Matí i tarda
Migdia (13 a 16 h)

Empadronats/2ª Residència
138,00 €/mes
120,00 €/mes
218,00 €/mes
5,70 €/dia

No empadronats
204,00 €/mes
168,00 €/mes
306,00 €/mes
5,70 €/dia

Usuaris fixes
Migdia (13 a 16h)

84,00 €/mes
6,70 €/dia

84,00 €/mes
6,70 €/dia

Usuaris esporàdics

La taxa corresponent a les mensualitats s’acreditarà el dia 1 de cada mes, i
serà irreductible.
SERVEI D’ACOLLIDA A LES TARDES.
Amb l’inici del curs escolar s’ha creat un servei d’acollida dels nens que
interessin des de la sortida de l’escola fins les 18 hores. El servei es dóna a
l’edifici de la Sala de Lectura municipal situat al c/ Darnius, 22 amb les
següents tarifes:
 L’ús del servei suposa un pagament mensual amb domiciliació
bancària:
o Per a 1 dia o 2 dies a la setmana  4 €/dia
o Per a 3 dies o més a la setmana  40 €/mes (30€ per cada
germà/na més). Aquest preu val per a tots els mesos de setembre
de 2016 fins a maig de 2017.
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Article 7è.- Acreditament i període impositiu
La taxa corresponent a la matrícula s’acreditarà quan s’iniciï la prestació
del servei i serà irreductible sigui quin sigui el moment en que aquest es
sol·licita. La taxa corresponent a les mensualitats s’acreditarà el dia 1 de
cada mes, i serà irreductible.

Article 8è.- Règim de declaració i ingrés
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 i entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2018. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
Agullana, 18 de desembre de 2017
L’Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

