Ajuntament de Llavorsí
Ordenança Fiscal núm. 18

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, 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
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola
bressol municipal.
Article 4. Beneficis fiscals
S’estableix una reducció del 10% sobre totes les quotes per a un segon germà i del 30% per a
un tercer i següents germans.
Independentment d’aquesta reducció, s’estableix un altra reducció del 10% sobre totes les
quotes que hagin de satisfer les famílies nombroses.
A més, s’estableix una bonificació de 40 € per nen cada mes per a les famílies empadronades
que tinguin residència real i efectiva al municipi que utilitzin el servei a jornada complerta
amb una renda familiar conjunta que no superi el següent llindar, en funció del número de
membres:
Famílies de 2 membres:
43.442,50 €
Famílies de 3 membres:
57.050,00 €
Famílies de 4 membres:
67.672,50 €
Famílies de 5 membres:
76.792,50 €
Famílies de 6 membres:
85.602,50 €
Famílies de 7 membres:
93.940,00 €
Famílies de 8 membres:
102.205,00 €
I a partir del 8è. membre 8.205,00 € més per cada membre addicional.
Aquesta renda familiar s’obté per agregació de les rendes del darrer exercici fiscal liquidat de
cada un dels membres computables de la família de conformitat amb la normativa de l’IRPF.

Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Drets de matrícula: 60 €/any per cada nen i curs escolar (de setembre a agost). Encara que la
matrícula es formalitzi un cop hagi començat l’any escolar, es satisfarà la mateixa quantitat.
- Per l'horari establert de dilluns a divendres laborables de 9 a 17 hores:
250 € per mes i nen.
-

Per horari de matins, de 9 a 13 hores: 210 €/mes

No s’oferirà el servei per a períodes inferiors a un mes.
Article 6. Règim d’ingrés de les quotes
1

El pagament dels drets de matrícula es satisfarà al formalitzar aquesta.

2

El pagament de les quotes mensuals s'efectuarà per avançat durant els primers cinc dies del
mes que es cobra o dins dels cinc dies posteriors al d'una nova alta. Les quotes horàries
esporàdiques es satisfaran globalment per mesos vençuts dins els cinc primers dies del mes
següent, conjuntament amb les quotes mensuals si ni ha.

3

Si es produeix una alta o una baixa durant el transcurs d'un mes natural, s’aplicarà la quota
que resulti més econòmica entre la corresponent al mes sencer o la que resulti d’aplicar les
quotes setmanals, bisetmanals o diàries.

4

El pagament de les quotes es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, a sol·licitud de
l’interessat en les oficines municipals.

5

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

6

Les altes i les baixes hauran de ser comunicades a l’Ajuntament com a mínim amb cinc
dies d’antelació al primer dia del mes en que han de tenir efecte.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30
d'octubre de 2001 que inclou les modificada aprovades el 23-9-2003, el 16-11-2004, el 3-72008, el 28-10-2010, el 8-9-2011 i el 17-07-2012 està definitivament aprovada i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
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