ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ESCOLA OBERTA

FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Esta Entitat local en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels articles
133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i la que
en particular concedeix respecte a les taxes l’article 57 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 (TRLRHL),
estableix la Taxa per la prestació del servei d’escola oberta, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten a les disposicions contingudes en els articles 20
a 27 del mencionat text legal, i amb caràcter subsidiari, als preceptes de la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics.
FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueïx el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escola oberta en els col·legis
existents en el municipi en torn de matins des de les set hores i trenta minuts fins a les nou hores i
en torn de vesprades des de les dèsset hores fins a les dènou hores dels dies lectius.
El servei d’escola oberta, que es prestarà a sol·licitud dels interessats, comprendrà el desdejuni o
berenar dels menors i activitats complementàries com a dibuix, música o jocs, entre altres.
SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
Article 3
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), que resulten
beneficiades o afectades pel servei d’escola oberta.
Es consideren subjectes passius a títol de contribuent, els pares, tutors o representants legals dels
menors inscrits en el servei d’escola oberta. Es presumiran representants legals dels menors
aquells que ostenten la guarda i custòdia dels mateixos.
De la mateixa manera, quant a la responsabilitat solidària o subsidiària dels subjectes passius
caldrà ajustar-se al que disposen els articles 41 a 43 de la LGT.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4
La quota de la taxa s’obtindrà aplicant les tarifes següents:
a) Usuari permanent:

Per cada mes de servei de matí o vesprada:

30,00 €

b) Usuari esporàdic:
Per cada dia de servei de matí o vesprada:

2,50 €

PERÍODE IMPOSITIU I MERITE
Article 5
El merite de la taxa es produeïx quan s’inicie la prestació del servei. No obstant, s’exigirà el
depòsit previ de la taxa quan es formula la sol·licitud del servei de conformitat amb el que disposa
l’articule 26 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març(TRLRHL).
GESTIÓ
Article 6
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació de conformitat amb el que preveu l’article 27 del
TRLRHL i s’entendrà presentada a tots els efectes en la data en què es produïsca el seu ingrés.
Prèviament a la inscripció del menor en el servei d’escola oberta, haurà d’abonar-se la taxa
corresponent al període per al que s’inscriu. En el cas que no s’haja abonat la taxa amb
anterioritat a la inscripció, esta no es tramitarà.
L’autoliquidació es realitzarà d’acord amb els models que a este efecte determine el departament
de rendes i exaccions.
Els ingressos de les taxes s’efecturán en les Entitats col·laboradores que a este efecte es
designen per la Tresoreria municipal.
La declaració autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà així mateix efectuar-se a
través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament i una vegada generada es farà el seu ingrés en les
Entitats col·laboradores.
En el cas que es deixara de prestar el servei d’escola oberta, es procedirà a la devolució de la part
proporcional de les quantitats abonades.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general tributària
i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 8
En el no previst en la present Ordenança fiscal i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general
tributària, altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com a les disposicions dictades per

al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local general que se li aplique
segons l’articule 12 del Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei de les hisendes locals o qualsevol norma reglamentària que puga ser aplicat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions a preceptes
d’esta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es
produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.
ENTRADA EN VIGOR
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí oficial de
la província i serà aplicable a partir d’eixe moment, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació.
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