Ordenança Fiscal núm. 2.16. Taxa pel servei municipal “La Casa dels Petits”
Article 1. Fonament legal 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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 i 20.4 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per poder gaudir
del servei municipal “La casa dels petits”, servei creat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió que va
celebrar el dia 25 de maig de 2000.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació efectiva dels serveis i activitats que es prestin
en “La casa dels petits”.
Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels
serveis o les activitats, a què es refereix l'article anterior.
2. Estan obligats al pagament el pare, la mare, el tutor o la persona, natural o jurídica, que té al seu
càrrec el menor i actua com a representant de la família de referència que es beneficia del servei.
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.
Article 5. Exempcions
S’aplicarà l’exempció a les famílies derivades al servei municipal “La casa dels petits” des dels
serveis socials municipals.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es contenen en l’Annex d’aquesta
Ordenança.
Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, que es
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Article 7. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es realitzi alguna
de les dues modalitats del servei municipal “La casa dels petits”, l’atenció a adults amb nens
d’edat inferior a 15 mesos, o l’atenció a adults amb nens d’edat entre 15 mesos i 3 anys.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant autoliquidació.
Article 8. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , la Llei
general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
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.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2019, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

Concepte

EUR

Serveis per a famílies amb nens. Per mes

16,39

