TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Ajuntament de Rialp

Província de Lleida

Ordenança Fiscal núm. 17
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
de llar d’infants, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis públics de guarderia
infantil de l’Ajuntament de Rialp que s’especifiquen a l’article 6 de la present
ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la
realització de l’activitat duta a terme per la Llar d’infants municipal, que constitueix el
fet imposable de la taxa.
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 6.2 d’aquesta Ordenança es
preveu la possibilitat d’atorgament de beques, aplicable quan els subjectes passius
acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 5. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
Article 6. Quota tributària
1.- La cuantía de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Matrícula per curs total o parcial……………………………….
60,00 €
Horari de 9 a 17 hores de dilluns a divendres…………….. 180,00 €
Horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres…………………. 150,00 €

La permanència al servei de menjador implica el cobro d’una hora extra fix.
En situacions d’escassa capacitat econòmica, es podran atorgar beques d’acord amb la
regulació que es determini. A efectes de l’obtenció de beques caldrà l’informe previ
favorable dels serveis d’assistència social comarcals.
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Article 7. Meritació 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 es merita 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 diversos mesos, la taxa es meritarà
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. Amb caràcter
previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del
primer període mensual de prestació
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La liquidació es practicarà mensualment i s’abonarà mitjançant domiciliació bancària
dels dies 1 a 5 del mes corrent. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el
pagament s’efectuï a l’Ajuntament .
2. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió del termini de cobrament dels rebuts
pels serveis regulats en aquesta ordenança, s’iniciarà el període executiu que
comporta la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat amb caràcter previ a la
prestació del servei.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes
de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament
del preu públic al que substitueix.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que es disposa a la Llei
General Tributària i a la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat creada pel Pler en data 17-10-2003 i regeix des de
l’inici de l’activitat de Llar d’infants.
Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple de 21-4-06, publicat al
BOP 66, de 16-5-06, sense al·legacions per la qual cosa resta aprovada definitivament.
La modificació i el redactat actuals han estat aprovats per l’Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2011. L’acord d’aprovació inicial va estar
exposat al públic al tauler d’edictes i al BOP nº 143, de 6 d’octubre de 2011, per
termini de 30 dies hàbils sense que s’hi presentés cap al·legació ni reclamació, per la
qual cosa l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu i publicat per a la seva efectivitat
al BOP nº 168, de 26 de novembre de 2011, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2012

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp

El Secretari
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