ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d’infants.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat al que
disposen els articles 15 a 27 i 58 de la LHL, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de llar d’infants.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de llar d’infants en un centre
docent de titularitat municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats pel servei
local establert a l’article anterior, que presti aquesta entitat local.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.l i 39 de la Llei general tributària.
2.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
1.

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que s’assenyala d’acord a la tarifa que
conté l’article següent.

Article 6. Tarifa.
1.- La tarifa a que es fa referència en l’article anterior, pel que fa al servei de la llar d’infants,
s’estructura de la següent manera:
Concepte

Import .

Matrícula i assegurança………….…... 25 euros.
Quota mensual ……………………….. 70 euros.
Quota mensual ½ jornada ................ 50 euros.
2.- La tarifa pel que fa al servei diari de menjador escolar és de 3 euros.
3.- Pel que fa al casal d’estiu de la llar d’infants les quotes són les següents:

SETMANA

PREU PER
NEN

PREU NEN MÉS
D’UN GERMA

PREU NENS
ESCOLA TOT
L’ANY

PREU NENS
ESCOLA TOT
L’ANY AMB
GERMANS

30 €

25 €

28 €

23 €

Article 7. Meritament
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del
servei.
Article 8. Recaptació.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà pels interessats contra rebut que expedirà l’encarregat
de recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el que sigui relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
general tributària.
La Torre de Capdella, ........... de Desembre de 2007.
L’alcalde.

Josep Maria Dalmau i Gil.

