Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ordenança Fiscal
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.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 per la prestació del servei d’escola bressol.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels nens, pròpies
de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin
beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola bressol municipal.
Article 4. 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.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 5.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes,
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

TAXA LLAR D'INFANTS
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2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en
relació a les beques que siguin aprovades per part de la Junta de Govern Local.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Departament de
Serveis Socials, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF dels pares i altres membres de la unitat
familiar, així com altres .
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els
serveis gratuïtament, previ informe de l’Area de Serveis Socials.
Article 6. 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 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, i seran cobrades per domiciliació bancària.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la primera quota mensual del curs s’efectuarà en el moment de formalització de la matrícula
mitjançant autoliquidació.
.
4. Tractant-se de la taxa per serveis de llar d’infants que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut
el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, serà carregada durant els primers cinc
dies de cada mes la domiciliació corresponent a l’import establert per a cada mensualitat.
5. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines
municipals.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran als interessats per la via de constrenyiment, amb notificació
prèvia d’un termini de quinze dies per efectuar el pagament, juntament amb els costos de devolució a les
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Entitats bancàries col·laboradores.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25
d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada i publicada al BOP el dia 5 de novembre de 2001,i
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

La Secretària Interventora
Maria Victòria Ripollès i Duch

L’art.5 de la present Ordenança fiscal, ha estat modificats per acord del Ple de la Corporació d'acord amb
els expedients aprovats inicialment en sessió ordinària , el dia 28/04/2014 i aprovada definitivament , i
tindrà vigència a partir del curs 2014/2015.

La Secretària Interventora
Maria Victòria Ripollès i Duch
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