Ordenança Fiscal núm. 5.7.
TAXA DEL SERVEI D’ACOLLIDA

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 (TRHL), 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’acollida, 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 a l’escola CEIP Les Escomes fora del horari escolar, quan aquest es realitzi pels
serveis municipals.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei d’acollida dels nens.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a 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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General, si existeix.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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OPCIÓ A: 7.30 a 9.00 h (1,50 h.)
import (EUR)

OPCIÓ B: 8.30 a 9.00 h (30 m.)
import (EUR)

36,17
48,22
72,34
4,00

18,08
21,11
36,17
2,00

42,19
54,24
78,26
5,00

21,09
27,12
39,13
3,00

A) Mainada censada al
municipi
Quota mensual per fill
Quota mensual per 2 fills
Quota mensual per 3 fills
Quota esporàdica (dia/nen)
B) Mainada no censada al
municipi
Quota mensual per fill
Quota mensual per 2 fills
Quota mensual per 3 fills
Quota esporàdica (dia/nen)

2. A partir del 7è dia d’acollida esporàdica es cobra la quota mensual.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei que constitueix el fet imposable.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
de domiciliació bancària.
2. Una vegada admès el nen/nena, la inclusió en el cens es farà d’ofici.
3. La quota d’aquesta taxa es recaptarà mensualment mitjançant l’entitat bancària que
indiqui l’interessat.
4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
d’aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària.
Disposició addicional
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
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 9 de novembre de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2015, entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 250, del dia
30 de desembre de 2015.

Sant Jaume de Llierca, 31 de desembre de 2015.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor
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