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Número de registre 6170

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Aprovació definitiva de la modificació d’ordenança fiscal 19

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals provat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 24 de maig de 2022
aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 107 de data 3 de juny de 2022, i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.

El text íntegre de l’Ordenança, literalment transcrit, és el següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.fi) 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 l’assistència i estades a la llar d’infants.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei desenvolupat per la Llar d’infants per la seva
estada i assistència.

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 la Llar d’Infants.

Article 4. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 5.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes,
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

3. Estan exempts de pagament de les quotes mensuals d’escolaritat els alumnes de P2 en aplicació del que
disposa La Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i  del sector
públic que regula el finançament del cost de les famílies, en la seva Disposició Addicional Dissetena i cita
que l’aportació de la Generalitat “és incompatible amb l’exigència del preu públic del servei d’escolarització
per part de l’ajuntament” i per aquesta raó es modifica els preus públics i/o bonificacions de les famílies dels
infants de 2 anys. Tot i així, aquesta exempció no inclou les despeses de menjador, acollida i altres serveis
complementaris.

Article 5. Quota tributària
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

EUROS

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat

Matrícula 70,00

Escolarització jornada completa 120,00

Escolarització mitja jornada

Menjador escolar (dinar, més esmorzar o berenar) 130,00

Menjador escolar, esmorzar o berenar (sense menjador)

Tarifa 2. Altres serveis

Menjador escolar (dinar, més esmorzar o berenar), per cada dia aïllat 8,50

Esmorzar o berenar (sense menjador), per cada dia aïllat

Acollida matinal o tarda 1/h extraescolar mes 20,00

Acollida matinal i tarda 2/h extraescolar mes 40,00

Hora extraescolar per dies aïllats / 1 hora 10,00

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de famílies nombroses, les tarifes contingudes en el
punt primer es reduiran en un 25%.

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de
l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.

3. En situacions d’absoluta impossibilitat  econòmica per a satisfer  les tarifes anteriors, es prestaran els
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

4. L’horari de l’Escola Bressol és el següent:
Horari lectiu 9.00 hores a 12.30 hores i 15 hores a 17 hores
Horari acollida optatiu 8.00 hores a 9.00 hores i de 17.00 hores a 18.00 hores

5.  Les  taxes  per  la prestació del  servei  de llar  d’infants  són les vigents pel  curs escolar  2022-2023,  i
romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.

Article 6. Acreditament i període impositiu
1.  La  taxa s’acredita  i  neix  l’obligació de contribuir  quan es  presenti  la  sol·licitud  del  servei  que inicia
l’actuació.

El  pagament  d’aquesta  taxa  s’efectuarà  pels  interessats  contra  rebut  que  expedirà  l’encarregat  de  la
recaptació.

Alternativament,  poden presentar-se en el  Servei  Municipal  competent  els  elements  de la  declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

2. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les
oficines municipals.

3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
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Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data 24 de maig de 2022 començarà a
regir el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Rosselló
L’alcalde Josep Abad Fernàndez
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