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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL I DE 

CASAL D'ESTIU. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst als articles 58 i 24.4.t de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de la Llei 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 de guarderia infantil i de casal d'estiu que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de guarderia al Centre d'Educació 

Infantil Ses Falugues (temporada escolar) i de casal d'estiu (durant la temporada d'estiu).  

Article 3. Subjectes passius. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 

així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o 

resultin beneficiades o afectades, pels serveis esmentats que constitueixen el fet imposable de la 

taxa. 

Article 4. Responsables. 

1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d’una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 

2.-  Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 

respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3.-  En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i 

fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 

5.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

Article 5.- Beneficis fiscals. 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

Article 6.- Quota Tributària. 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

SERVEI D'EDUCACIÓ INFANTIL:  

Grup de 2 a 3 anys - Jornada Completa (per mes o fracció) 150,00 € 

Grup de 1 a 2 anys - Jornada Completa (per mes o fracció) 150,00 € 

Matrícula - Quota adquisició de material (única) 80,00 € 
CASAL I CASALET  D’ESTIU   Empadronats No empadronats 
Mensual              160 €  180 € 

Quinzenal               85 € 95 € 

Setmanal 45 € 55 € 

Acollida de 8,00 a 8,30 h.  i de 13,00 a 13,30 h. 45 € 55 € 



CASAL ESPORTIU   Empadronats No empadronats 
Per setmana (5 setmanes de juliol i 4 setmanes d’agost) 60 € 70 € 

Acollida de 8,00 a 8,30 h.  i de 13,00 a 13,30 h. 45 € 55 € 

CASAL FUTBOL-ANGLÈS   Empadronats No empadronats 
Per setmana 70 € 80 € 

Acollida de 8,00 a 8,30 h.  I de 13,00 a 13,30 h. 45 € 55 € 

ESPLAI Empadronats No empadronats 

Per nen i mes 10 € 10 € 

2.- En situacions d'escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es 

reduiran previ informe de l'Àrea de Serveis Socials. 

3.- En situacions d'absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es podran 

prestar els serveis gratuïtament, previ informe de l'Àrea de Serveis Socials. 

4.- El servei de menjador i monitoratge addicional en el Casal i Casalet d’Estiu, es liquidarà a part a 

raó de la part proporcional dels cost real del servei. 

 Article 7. Acreditament i període impositiu. 

La taxa  s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei encara que s'exigirà el dipòsit previ quan es 

formuli la sol·licitud d'aquest servei. 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés. 
1.-  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació 

2.- Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l'imprès 

d'autoliquidació de la taxa. 

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. 

3.- L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la prestació de l'autoliquidació. 

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s'ordenarà 

el càrrec en compte bancari durant l'última desena del període de pagament voluntari. 

Article 9. Notificacions de les taxes. 

1.- La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a 

l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació 

del servei. 

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, 

es practicarà liquidació complementària. 

2.- La taxa es notificarà col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del Padró en el tauler 

d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.  
A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter 

periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors 

preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu 

de la taxa coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 

Article 10. Gestió per delegació. 

Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran 

aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

Article 11.- Infraccions i sancions. 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel 

disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 27 de 

setembre de 2016 i definitivament en data de 5 de desembre de 2016 (BOP de Girona núm. 232) 

començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents. 

 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 


