VIGÈNCIA 1/01/2001

ORDENANÇA NÚM. 26

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES GUARDERIES MUNICIPALS
Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de guarderia municipal, que
s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen allò que s’ha
previst en l’article 57 del citat RDL.
Article 2n - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de guarderia municipal.
Article 3r - Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones naturals usuàries del servei a què fa
referència l’article segon.
Article 4t - Quota tributària
La quota tributària es determina aplicant la tarifa següent:
1. Tarifa mensual de 209,61 €.
2. Atesa aquesta quantia i vist el que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, i tenint en
compte les finalitats educatives i socials que es pretenen complir amb els serveis
que presten les guarderies infantils, l’Ajuntament, a proposta del Departament de
Serveis Socials i a proposta d’acords de la Comissió de Govern o Ple, o en el cas
que es rebés subvenció del MEC o un altre organisme oficial, , subvencionarà cada
usuari amb un mínim d’un 34 per cent (34%) del cost i un màxim d’un 67 per cent
(67%) de la quota mensual, depenent de les condicions socioeconòmiques de la
família i dels informes dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
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Article 5è - Meritació
S’ha de meritar la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent-se a aquests efectes que la citada iniciació es produeix amb
la sol·licitud d’aquells.
Article 6è - Declaració, liquidació i ingrés
1.

La percepció de la taxa s’ha d’efectuar mitjançant rebut expedit per l’administració de
la guarderia que presta el servei.

2.

Les tarifes mensuals s’han de meritar el primer dia de cada mes i s’han de satisfer en
els deu primers dies.

3.

Les altes que es produeixin en els cinc primers dies de cada mes causaran meritació de
la quota mensual, que s’haurà de satisfer en els deu dies següents. Les que es
produeixin després del dia cinc de cada mes causaran meritació pels dies que quedin
fins a final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

4.

Les baixes en la presentació del servei dels usuaris inscrits hauran de ser notificades a
l’administració de la guarderia almenys amb quinze dies d’antelació.

5.

Els dèbits per quotes meritades no satisfetes es recaptaran conforme als procediments
generals del Reglament de recaptació i disposicions concordants.

Article 7è - Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que hi
corresponguin en cada cas, s’ha de preveure el que disposen els articles 183 i següents de la
Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 30 d’octubre de 2000, entra en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Núm. 159) i és aplicable a partir
del dia 1 de gener de 2001. El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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