Ajuntament
de Botarell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE PRIMER CICLE, SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS I SERVEI DE
MENJADOR I PERMANÈNCIES DE L’ESCOLA “MARE DE DEU DE LA CANDELA”.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que preveuen els articles 58 i 20.4 ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb allò que
queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa pels serveis de l’Escola d’educació infantil de primer cicle de Botarell i del servei de menjador
i permanències de l’escola “Mare de Déu de la Candela”, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa les prestacions de servei a l’escola d’educació infantil de
primer cicle especificades en les tarifes contingudes en l’article 6è d’aquesta Ordenança.
Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que
sol·licitin, utilitzin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis que constitueixen el fet imposable
de la taxa.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4t.- Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques, jurídiques o entitats, en els supòsits i abast
que assenyalen els articles 41 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Concurrència d’obligats tributaris.
La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’una obligació, determinarà
que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment de totes les prestacions, tal i
com també es determina a l’article 35.7 de la Llei Tributària.
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes, per a cadascun dels
diferents serveis i activitats:
LLAR D’INFANTS
CONCEPTE
Matricula llar d’infants

TARIFA
45,00 €
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MENSUALITATS:
P0

LACTANTS MATÍ (de 8:30 a 12 hores)
LACTANTS TARDA (de 15 a 17 hores)
TOT EL DIA (de 8:30 a 12h i de 15 a 17h)
PERMANÈNCIA MIGDIA SENSE DINAR (12 a 13h)
ASSISTÈNCIA MIGDIA (12 a 15h) Portant dinar de casa

124,00 €
71,00 €
146,00 €
35,25 €
105,75 €

P1 i P2

MATÍ (de 8:30 a 12 hores)
TARDA (de 15 a 17 hores)
TOT EL DIA (de 8:30 a 12h i de 15 a 17h)
PERMANÈNCIA MIGDIA SENSE DINAR (12 a 13h)
ASSISTÈNCIA MIGDIA (12 a 15h) Portant dinar de casa

92,00 €
52,50 €
108,00 €
26,25 €
78,75 €

RECOLLIDA MATÍ *

de 7:45 a 8:30 hores

19,75 €

PERMANÈNCIA TARDA *

de 17 a 18 hores
de 17 a 19 hores

26,25 €
52,50 €

ESCOLA
MENSUALITATS:
RECOLLIDA MATÍ *
(7:45 a 8:30)

26,00 €/mes

14,00 €/talonari 10 dies

1,50 €/dia esporàdic

PERMANENCIA TARDA *
(16:30 a 18:30)

62,00 €/mes

36,00 €/talonari 10 dies

4,00 €/dia esporàdic

* Tant la recollida com la permanència de tarda es duran a terme si s’inscriuen un mínim de 6 nens/es.

En el cas d’utilització puntual i addicional d’algun dels serveis oferts a les tarifes anteriors per part
d’algun alumne matriculat a la llar d’infants en una altra tarifa, s’aplicarà el preu per dia que resulti
de dividir entre vint la tarifa corresponent i aplicar-li un increment addicional del 20%, arrodonint a la
desena més propera.
Article 7è.- Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per aquesta taxa, ja que el valor de les tarifes del servei és reduït.
Article 8è.- Meritament
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei,
entenent-se iniciada, quan s’hagi presentat la sol·licitud de prestació del servei per la duració que
s’hi especifica.
Article 9è.- Acreditació, obligació de contribuir. Règim de declaració i ingrés
1. Les quotes exigides estaran en funció de la tarifa dels serveis contractats, independentment del
seu ús efectiu, llevat que s’acrediti degudament causa justificada per la modificació dels serveis o la
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manca d’ús.
2. La sol·licitud de qualsevol modificació o baixa definitiva de prestació dels serveis, haurà de ser
presentada per escrit per tal que tingui efectes a partir del mes següent de la presentació, llevat dels
supòsits d’utilització puntual i addicional de tarifes per part d’alumnes de la Llar d0infants matriculats
en una tarifa diferent.
3. En el moment de sol·licitar la prestació del servei a la llar d’infants, tant en la sol·licitud de
preinscripció, com a l’hora de formalitzar la matrícula, caldrà aportar la documentació requerida per
la Generalitat de Catalunya, per l’accés a l’educació infantil (primer cicle). Aquesta documentació
constitueix un requisit mínim per a la inscripció de l’infant. Si el centre creu adient qualsevol altra
documentació, la requerirà amb la forma oportuna.
4. Mensualment s’expediran les liquidacions dels padrons, i seran notificades per mitjans electrònics
als subjectes passius amb l’adequada protecció de les dades personals.
Article 10è.- Pagament
L’ingrés de la quota tributària per la prestació del servei d’horari regular s’efectuarà mensualment i
per mes avançat, en efectiu a les oficines municipals o través de domiciliació bancària.
Article 11è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la Llei
General Tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de 28 de març de 2018, entrarà en vigor a partir
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tindrà efecte a partir del curs
escolar 2018-2019, mantenint-se vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
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