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Article 1er. Fonament i naturalesa
Exercitant les competències de les entitats locals establertes articles 4.1.a i b, 105 i 106 de la Llei
7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb el que s’indica als articles 15
a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Linyola estableix la taxa de la llar d’infants
municipal de Linyola que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2on. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de la llar d’infants municipal de
Linyola que imparteix el primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) al municipi.

Article 3er. Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades
o afectades per la prestació del servei de la llar d’infants municipal de Linyola.
Són subjectes passius obligats al pagament de les quotes tributàries de la taxa els pares, tutors o
encarregats dels alumnes matriculats a la llar d’infants municipal ja que aquests són menors d’edat.

Article 4rt. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes passius totes les persones que
siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
Els co-partícips o co-titulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 35.4 de
la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la Llei
General Tributària.

Article 5è. Quotes tributàries
Les quotes tributàries de la taxa de la llar d’infants municipal de Linyola seran les següents:
Matrícula d’inscripció
Quota mensual
Quota de menjador diària: Alumnes amb assistència fixa
Quota de menjador diària: Alumnes amb assistència esporàdica
Quota de menjador diària: Alumnes menors d’1 any
Quota de acollida matinal (De 8.00h. a 8.45h.) amb assistència de 5 o més alumnes: Alumnes
amb assistència fixa
Quota de acollida matinal (De 8.00h. a 8.45h.) amb assistència de 5 o més alumnes: Per alumnes
amb assistència esporàdica
Quota de acollida matinal (De 8.00h. a 8.45h.) amb assistència de menys de 5 alumnes: Alumnes
amb assistència fixa
Quota de acollida matinal (De 8.00h. a 8.45h.) amb assistència de menys de 5 alumnes: Alumnes
amb assistència esporàdica

60 €
150 €
4€
5€
5€
2€
3€
3€
4€

Article 6è. Exempcions, reduccions i bonificacions
S’estableix una bonificació del 20% de l’import de la quota tributària mensual en els següents
supòsits:
-

Família nombrosa
Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de
família nombrosa en el moment de l’acreditació de la taxa, poden gaudir de la bonificació prèvia
presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació.
- Títol vigent de família nombrosa emès per l’administració competent.

-

Família monoparental
Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de família
monoparental en el moment de l’acreditació de la taxa, poden gaudir de la bonificació prèvia
presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació.
- Títol vigent de família monoparental emès per l’administració competent.

-

Alumnes amb minusvàlua en grau igual o superior al 33%.
Els alumnes que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin reconeguda la condició de minusvàlua
en grau igual o superior al 33% en el moment de l’acreditació de la taxa, poden gaudir de la
bonificació prèvia presentació de la següent documentació:
- Sol·licitud de la bonificació.
- El certificat de la minusvàlua emès per l’administració competent.

Article 7è. Acreditació i període impositiu
L'acreditació i obligació de contribuir neix amb l’inici de la prestació del servei de la llar d’infants
municipal de Linyola.
El període impositiu serà el curs escolar o, en el casos de matriculacions posteriors a l’inici del curs
escolar, des de l’inici de la prestació del servei de la llar d’infants municipal de Linyola fins a la
finalització del curs escolar.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingressos
MATRÍCULES D’INSCRIPCIÓ
Les matrícules d’inscripció en el següent curs escolar es cobraran abans del seu inici durant el mesos
de juliol o agost.
Les matrícules d’inscripció que es realitzin durant el curs escolar es cobraran abans de iniciar la
prestació del servei de la llar d’infants municipal de Linyola.
Amb el pagament de la matrícula d’inscripció, el subjecte passiu es compromet al pagament de les
quotes tributàries durant tot el curs escolar.
El no pagament de la matrícula d’inscripció comportarà la seva anul·lació i no s’iniciarà la prestació
del servei de la llar d’infants municipal de Linyola.

QUOTES TRIBUTÀRIES
Les quotes tributàries mensuals i les del menjador es cobraran de l’1 al 5 del mes en que se presta el
servei de la llar d’infants municipal de Linyola.
Al mes d’agost no es cobrarà la quota tributària.
Les quotes s’exigiran mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent autoritzat pels subjectes
passius en la documentació de la matrícula d’inscripció.
Les despeses bancàries pels retorns dels rebuts bancaris de la taxa aniran a càrrec dels subjectes
passius.
La manca de pagament de les quotes tributàries mensuals i les del menjador durant el període de 2
meses comportarà l’anul·lació de la matrícula d’inscripció i el cessament de la prestació del servei de
la llar d’infants municipal de Linyola.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, amb l’última modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Linyola,
s’aplicarà a partir de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents.

Annex
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel ple de l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària
celebrada el 28 de juliol de 2016 i definitivament per Decret d’Alcaldia núm. 102 de 20 de setembre de
2016, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 184 de 23 de setembre de 2016 i s’aplicarà
a partir de l’aquesta data (23 de setembre de 2016) i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

