ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal núm. 4.17
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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, que es regirà per la present Ordenança.
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
1- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres
complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2- Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors de menors d’alumnes de l’escola bressol.
Article 4. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 i 39 de l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Les bonificacions de les quotes de l’escola bressol municipal són les següents:
a) Dos germans matriculats a l’escola: 20 per 100 de reducció, en el 2n germà matriculat.
b) Família nombrosa o monoparental: 10% de reducció.
c) La quantitat a satisfer pels alumnes que s’incorporin del dia 1 al 15 del mes, serà la que
correspon a la quota integra i els alumnes que ho facin a partir del dia 15 del mes, tindran una
reducció del 40% de la quota per la prestació del servei.
2. Les reduccions no són acumulables.
3. A l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes
passius acrediten escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa, corresponent al curs 2015-2016, es determinarà aplicant les tarifes
següents:
TARIFA 1. Quotes mensuals d’escolaritat
Escolarització

150,00 €
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TARIFA 2. Altres serveis
Servei acollida matí (8:00h a 9h)

30,00 €/mes

Servei acollida matí (8:30h a 9h)
Servei acollida matí esporàdic (Si l’import del preu puntual

15,00 €/mes

arriba el preu mensual, s’aplicarà la tarifa més avantatjosa)

Servei acollida tarda (17:30h a 18h)
Servei acollida tarda esporàdic (17:30h a 18h)

2,50 €/dia
15,00 €/mes
2,50 €/dia

Quotes anuals per material (mesos desembre i març)

25,00 €

Matrícula (Primera inscripció a l’escola)

90,00 €

Matrícula (Segona inscripció a l’escola)

60,00 €

Matrícula (Tercera inscripció a l’escola)

30,00 €

Servei menjador:
a) 7,00 € (mínim 3 dies a la setmana)
b) 8,00 € dia esporàdic

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran
en el percentatge que en resulti de l’aplicació del barem aprovat per ajudes individualitzades.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia
de l’última declaració d’IRPF, a l’àrea de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la
procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i resoldrà la Junta de Govern Local.
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran
els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei i el període impositiu és el del curs escolar, que
comprèn els mesos de setembre a juliol.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol 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, caldrà pagar la
quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
2. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en la
mateixa Escola Bressol.
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de la l’Ordenança
General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Navarcles a 25 de Juliol de 2017 a
regir el dia de la seva publicació definitiva al BOP i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

