ORDENANÇA FISCAL
Reguladora de la taxa pel servei de menjador escolar.
Art 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’art 20.2.b i 20.4.ñ del Decret Legislatiu 2/2004 que
aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, les entitats locals poden
establir taxes per la prestació de serveis de la seva competència.
Art 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de menjador
escolar que s’ofereix als infants escolaritzats al CEIP Sant Esteve de Guialbes.
Art 3.- Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa els infants escolaritzats al CEIP Sant Esteve
de Guialbes que sol·licitin el servei i se’n beneficiïn. Resten obligats al
pagament de la taxa els pares o tutors dels menors que facin ús del servei.
Art 4.- Responsables.
Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei General Tributària.
Art 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 aquesta taxa.
“Art 6.- Quota tributària.
1.- PREUS. Els preus de prestació del servei escolar de menjador comprenen,
a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del
servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que
acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. Pel càlcul de la
quota es farà una suma de l’assistència mensual al servei.
- Fix: els alumnes que es quedin tres, quatre o cinc dies per setmana. El seu
cobrament es farà mensualment per dies lectius.
- Esporàdic: els nens/es que es quedin de forma esporàdica, un o dos diez per
setmana, el preu té un increment sobre el preu fix.
2.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
CURS 2018-2019
FIX: 3, 4 o 5 dies a la setmana
ESPORÀDIC: un o dos dies a la
setmana
Professorat FIX

INFANTIL i PRIMARIA
5,50 €/alumne/dia, IVA inclòs
6,50 €/alumne/dia, IVA inclòs
4,50 €/adult/dia, IVA inclòs

Art 7.- Règim de declaració i ingrés.
1.- Els comensals hauran de fer el pagament de la taxa mitjançant domiciliació
bancària.

2.- Les mensualitats dels alumnes fix i esporàdic es carregaran als comptes
bancaris on s’hagi domiciliat el seu cobrament entre els dies 10 i 12 de cada
mes vençut. Per tant, el mes de juliol es cobrarà el mes de juny.
En cas que el rebut sigui retornat per causes imputables a l’abonat, les
despeses que es produeixin aniran al seu càrrec. Si el dia 15 del mes següent
no s’ha fet efectiu el pagament, serà donat de baixa del servei de menjador,
prèvia comunicació escrita. No serà admès cap nen/nena que tingui rebuts
pendents en el servei de menjador.
3.- Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Disposició Final
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió de 24/07/2012 començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i
es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació

