Ajuntament de Llavorsí

Ordenança Fiscal núm. 19

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL,
ESPORTIU, D'ENTRETENIMENT I SIMILARS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.1.B) b) 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 dels serveis de
caràcter lúdic, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de caràcter lúdic, cultural,
esportiu, d'entreteniment i similars, quan els mateixos es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació dels serveis o aquelles
que resultin beneficiades.
Article 4. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, ni bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa trets dels que ja és
determinen en l'establiment de la quota tributària a l'art. 5 d'aquesta ordenança fiscal.
2. Malgrat el que disposa l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà concedir beques de fins el
100% de les quotes en casos especials quan els subjectes passius acreditin escasa capacitat
econòmica.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CASAL D'ESTIU JULIOL I AGOST PER NENS DE 3 A 12 ANYS:
Amb servei de menjador, matins de 9 a 14 hores (el dinar el portaran de casa amb una
carmanyola)
pels dos mesos: 310,00 €
per 1 mes:
180,00 €
per 15 dies:
100,00 €
per 1 setmana:
60,00 €

Amb servei de menjador, tot el dia de 9 a 17 hores (el dinar el portaran de casa amb una
carmanyola)
pels dos mesos: 400,00 €
per 1 mes:
230,00 €
per 15 dies:
170,00 €
per 1 setmana: 100,00 €

Hi haurà un descompte del 10% sobre aquestes quotes per a un segon germà i del 30% per a
un tercer germà. També hi haurà un descompte del 10% per famílies nombroses.
Els nens inscrits per un mes o més, gaudiran d’abonament gratuït de temporada a les piscines
municipals.
Article 6. Acreditació i període impositiu
La taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que
s'hagi efectuat el pagament.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1, La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Si es sol·licita la baixa del servei abans de la seva finalització no es retornarà cap quantitat
proporcional pels dies que poguessin faltar per complir el període del servei sol·licitat.
3. El pagament de les quotes es podrà fer mitjançant ingrés al compte corrent a nom de
l'Ajuntament que es facilitarà al subjecte passiu o directament a les oficines municipals.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada l'11 d'abril
de 2003, amb les modificacions acordades posteriorment pel Ple en dates 2 d’abril de 2004,
16 de novembre de 2004, 3 de juliol de 2008, 1 de juliol de 2010, 8 de setembre de 2011, 31
de maig de 2016, i 19 d’abril de 2018 està definitivament aprovada i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
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