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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 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel
servei de llar d’infants que presta l’Ajuntament de Vilagrassa, que constitueixen el fet
imposable de la taxa.

02/09/2021 Alcalde

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 35, 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.
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públic de llar d’infants de
l’Ajuntament de Vilagrassa, especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la
present Ordenança.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Article 2. Fet imposable

Codi Segur de Validació

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.d del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’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 prestació del servei de llar d’infants es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Estat d'elaboració: Original

Article 1. Fonament i naturalesa

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

TAXA PER PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Origen: Origen administració

Ordenança Fiscal núm. 30

Url de validació
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Metadades
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Concepte
1.a. Inscripció - inicial tot el curs
1.b. Inscripció - inici de curs a partir del mes de gener
1.c. Inscripció - inici de curs a partir del mes de maig
2.a. Material i activitats - inicial tot el curs
2.b. Material i activitats - inici de curs a partir del mes de gener
2.c. Material i activitats - inici de curs a partir del mes de maig
3. Assegurança
4.a. Mensualitat per mitja jornada (de 8 a 13:30 hores)
4.b. Mensualitat per jornada complerta (de 8 a 17 hores)
4.c. Mensualitat per nadons
5.a. Una hora extraordinària cada dia (mensualitat)
5.b. Una hora extraordinària de caràcter esporàdic (per hora)
5.c. Acollida matinal extraordinària ¼ d’hora diari (mensualitat)
5.d. Acollida matinal extraordinària ¼ d’hora de caràcter esporàdic (per dia)
6.a. Menjador, dies efectius d’utilització del servei, mensualitat (21 dies)
6.b. Menjador, utilització esporàdica (per dia)

Import
36,05 €
25,00 €
12,00 €
57,69 €
38,00 €
17,00 €
13,32 €
129,63 €
145,18 €
165,92 €
31,11 €
8,73 €
15,00 €
2,00 €
140,19 €
8,04 €
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Article 6. Quota Tributària

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

2. Als efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent
sol·licitud a les dependències municipals.

Codi Segur de Validació

1. S’estableix una bonificació del 15 % de la taxa a aplicar per l’assistència a la llar
d’infants (mensualitat jornada complerta), per als infants inscrits en el pmh del
municipi. La bonificació a aplicar pel mateix concepte però en els casos de mitja
jornada i nadons s’estableix en un 10 %.

Estat d'elaboració: Original

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, excepte les següents
bonificacions i condicions:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

Article 5. Beneficis fiscals

Origen: Origen administració

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

Url de validació

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.

Metadades

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:
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Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La liquidació es practicarà mensualment i s’haurà de pagar per domiciliació
bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en
l’Ajuntament.
2. Transcorregut dos mesos des de la conclusió del termini de cobrament dels rebuts
pel serveis regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que
comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

02/09/2021 Alcalde

Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars, es realitzarà a
l’interessat, amb caràcter previ a la prestació del servei.
2. La taxa té caràcter periòdic i es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el
registre de contribuents.
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En els supòsits contemplats en els epígrafs anteriors, relatius a actuacions singulars dels
serveis municipals, 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.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Article 7. Acreditament i període impositiu

Codi Segur de Validació

c) Quedaran exempts d’aquestes circumstàncies els alumnes que es donin de baixa
justificada amb certificat mèdic de l’infant que així ho acrediti o per motius de
força major.

Estat d'elaboració: Original

b) Les baixes voluntàries dels alumnes s’han de comunicar amb un mínim d’un mes
d’antelació havent-se d’abonar la mensualitat complerta del mes en què l’alumne
encara hagi assistit a la llar encara que hagi estat de manera parcial. En cap cas es
retornaran els imports abonats per la matrícula i aquest fet comportarà perdre la
plaça assignada a l’alumne. Així mateix, no s’acceptaran baixes voluntàries amb
efectes a partir dels mesos de juny i juliol.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

a) Els alumnes que hagin satisfet la matrícula a la Llar d’infants i un cop hagi
començat el corresponent curs hauran d’abonar totes les mensualitats íntegres fins a
final de curs, és a dir, de setembre (o el mes en què comencin) fins al juliol, tant si
fan ús de la llar com si no.

Origen: Origen administració

2. Característiques de l’aplicació de les tarifes:

Url de validació

22,23 €
27,79 €
1,67 €

Metadades

7.a. Servei de berenar (21 dies), tarifa A
7.b. Servei de berenar (21 dies), tarifa B
7.c. Servei de berenar, utilització esporàdica (per dia)
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Aquesta ordenança, degudament adaptada al RDL 2/2004, de 5 de març, consta d’onze
articles.
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30
de desembre de 2004, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el butlletí
oficial de la província i regirà a partir d’1 de maig de 2005, i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

02/09/2021 Alcalde

Diligència.Es posa per fer constar que per acord de l’Ajuntament Ple de data 28.07.2014, es van
modificar les bonificacions de l’article 5è. Així mateix, per acord de l’Ajuntament Ple
de data 11.11.2014, es va actualitzar el preàmbul dels conceptes establerts a les
bonificacions de l’article 5è. Per acord de l’Ajuntament Ple de data 04.11.2020 es va
introduir l’article 6è.2, començant a regir a partir del dia 1 de gener de 2021. I per acord
de l’Ajuntament Ple de data 29.06.2021 es van modificar les taxes especificades a
l’article 6è.1 de la present ordenança, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació expresses.
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DISPOSICIÓ FINAL

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.

Codi Segur de Validació

Article 11. Infraccions i sancions

Estat d'elaboració: Original

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Lleida que delegaren les seves facultats a la Diputació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

Origen: Origen administració

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.

Url de validació

Article 10. Gestió per delegació

Metadades

3. A l’empara del que preveu la legislació vigent, les taxes de caràcter periòdic
regulades en aquesta Ordenança no estan subjectes al requisit de notificació
individual.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Url de validació
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Signat electrònicament a Vilagrassa, pels càrrecs i data que consten a l’espai de signatura.

