
ORDENANÇA FISCAL NUM. 25
Taxa del servei de llar d’infants municipal

de Menàrguens
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 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el
que disposen els articles 15 al 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa del
servei de Llar d’Infants municipal de Menàrguens, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic o de realització de
l’activitat administrativa de competència local que derivi de l’ensenyament en l’establiment
docent de Llar d’Infants municipal de Menàrguens.

Article 3. Subjectes passius

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, de 17 de
desembre, General Tributària,  que sol·licitin  o resultin beneficiades o afectades,  per la
prestació del servei o de realització d’activitats administratives de competència local que
constitueixen el fet imposable de la taxa.

2. Són subjectes passius obligats al pagament de les quotes liquidades per l’efectivitat
d’aquesta taxa els pares, tutors o encarregats dels alumnes matriculats, en ser aquests
menors d’edat.

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions

1. S’establirà una bonificació del 20,00% en el  cas que l’infant  estigui integrat en una
unitat  familiar  en la  qual  la  suma dels  ingressos anuals,  dividida  pel  nombre total  de
membres de la mateixa unitat familiar, sigui inferior a 3.000,00 € any.



A aquests efectes, s’entén per unitat familiar, bé la formada pels cònjuges no separats
legalment o una altra relació estable anàloga i els fills menors de 18 anys i els majors
d’aquesta edat que tinguin la condició legal de persona disminuïda, o bé la formada pel
pare o la mare que tinguin la representació legals i  els fills  que reuneixin els requisits
anteriors.

En el cas que l’infant no estigui integrat en una unitat familiar, es calcularà la suma dels
ingressos anuals que per qualsevol concepte percebi la unitat familiar del subjecte obligat
al pagament, inclosos els que l’infant pugui percebre.

2. S’estableix una bonificació del 20% en el cas d’infants de família nombrosa.

3. Les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article s’aplicaran
sobre la quota tributària i tenen caràcter pregat, havent de ser sol·licitades pels subjectes
passius.

Article 6. Quota tributària

Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
Tarifes curs escolar:

1. Matrícula curs escolar: 40,00 euros.
2. Servei Llar Infants de nens/es de 0 a 3 anys: 150,00 euros/mes
3. Servei d’acollida en horari de menjador: 50,00 euros/mes

Article 7. Meritació i període impositiu

L’obligació  de  contribuir  neix  en  el  moment  de  formalitzar  la  matrícula  en  cada  curs
escolar, amb independència de la seva real prestació si la falta d’aquesta fos imputable al
sol·licitant.

Quan  s’iniciï  la  prestació  del  servei  o  de  realització  d’activitats  administratives  de
competència local, a aquests efectes, la meritació de la taxa s’entén que coincideix amb el
de concessió de la matrícula, si la mateixa va ser sol·licitada.

La meritació de la taxa tindrà lloc a l’inici de la matrícula i el període impositiu comprendrà
el curs escolar.

Article 8. Règim de declaració i ingrés

La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Totes  les  dades  fiscals  que  tinguin  incidència  sobre  la  determinació  dels  elements
tributaris hauran de ser acreditats degudament pels que al·leguin davant de l’Ajuntament.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat en la Llei general
tributària, així com en la resta de normativa aplicable.

Disposició final



La present ordenança fiscal, regirà a partir del dia següent al de la seva publicació íntegra
en el  BOP i  es  mantindrà  vigent  mentre  no  s’acordi  la  seva  modificació  o  derogació
expresses.  En  cas  de  modificacions  parcials,  els  articles  no  modificats  continuaran
vigents.


