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23. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA I ESTADA A 

L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL. 

Data última modificació: 28 de decembre de 2011 – BOP 308 

Article 1r. Fonament legal, naturalesa  i objecte. 

Fent ús de la facultat reconeguda en l’article 106 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim 

Local i segons el que s’indica en l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la versió donada per la Llei 25/98 de 13 de 

juliol, s’establix en este Terme Municipal, la Taxa per la prestació del servici de Guarderia Infantil, 

que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.1.- Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’activitat exercida per prestar els servicis a què esta 

Ordenança es referix. 

1.2.- És  objecte  d’esta taxa la utilització dels servicis de la guarderia infantil, els quals estan 

situats al carrer Ausiàs March, 3, de Simat de la Valldigna. 

 

Article 3r.- Obligació de contribuir i subjectes passius. 

1.1.- Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir, quant s’inicia la  prestació del servici, 

entenent a estos efectes que s’inicia la dita prestació, ben quan hi ha sol·licitud d’estos servicis o 

quant han començat a prestar-se, encara que sense prèvia petició, en tot cas es devengarà l’un de cada 

mes. 

1.2.- Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques com 

també les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten estos servicis 

per a ells o per a tercers, a més d’aquelles que resulten beneficiades o acceptades encara que no els 

hagen sol·licitat.   

 

Article 4t.- Quota tributària. 

Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal són:   

 

1.-Per la  utilització  del servei de guarderia infantil:   

-Per cada mensualitat.………………………………………….. 100 Euros. 

-Per la utilització del servei d'assistència i 

estància de 13:00 hores a 15:00 hores.………………………… 15 Euros /mes per xiquet/a. 

-En concepte de matrícula, en  sol·licitar l’ingrés del xiquet/a … 50 Euros. 
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2.-Bonificacions: 

2.1. Les famílies nombroses tindran una bonificació en la quota mensual del 15%. 

2.2. Les famílies que tinguen dos o més germans matriculats simultàniament a l’escoleta         

tindran una bonificació en la quota mensual del 15 % 

2.3. Es podran aplicar bonificacions de fins el 100% de la quota mensual a aquelles famílies 

que per la seua situació socioeconòmica ho requerisquen, previ informe favorable dels serveis 

socials municipals i resolt per l’Alcaldia amb coneixement i conformitat de la Comissió 

corresponent.    

  

Article 5é.- Administració i cobrament. 

1.1.-  Els subjectes passius que motiven la prestació dels servicis regulats en esta ordenança 

presentaran a l’Ajuntament el corresponent escrit de sol·licitud amb detall d’aquells que interessen, 

pagant la Taxa corresponent al concepte de matrícula; estes peticions podran fer-se per si o per 

terceres persones, en este cas resultaran solidàriament obligats al pagament de la taxa; si el servici no 

es realitza per causes alienes al peticionari se li tornarà l’import. 

 

1.2.-  Quant no hagen presentat petició expressa es practicarà una liquidació que serà notificada per 

ingrés directe una vegada s’haja prestat el servici i el seu pagament s’efectuarà en els terminis que 

indica el Reglament General de Recaptació. 

 

1.3.-  Les quotes mensuals seran satisfetes de conformitat al llistat mensual de xiquets/as que acudixen 

a la guarderia, i s’ingressaran preferentment per la modalitat de domiciliació bancària. La declaració 

de baixa en la matricula d’un/a xiquet/a, motivarà la baixa en el llistat mensual i es deixarà de pagar 

la quota mensual a partir del mes següent. La falta d’assistència a la guarderia, per si no significara 

deixar de pagar la corresponent mensualitat, excepte en el cas de malaltia justificada per document 

del metge. 

 

Article 6é.- Infraccions i defraudació. 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i defraudació, com també les sancions 

que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a què es disposa en l’Ordenança General de 

Gestió, Recaptació i Inspecció d’este Ajuntament i subsidiàriament a la Llei General Tributària, tot 

sense perjuí de les responsabilitats civils o penals en què puguen incórrer els infractors. 

  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. UTILITZACIÓ DE LA GUARDERIA 

INFANTIL 

Les instal·lacions de la guarderia infantil, es podran utilitzar amb caràcter general, durant l’horari 

d’obertura al públic, des del mes de setembre fins al mes de juliol, si és el cas a partir de formalitzar 

la sol·licitud d’ingrés o matrícula.   
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. SOL·LICITUD D’INGRÉS 

Les matrícules dels xiquets/as, que ingressen per primera vegada a la guarderia infantil, les 

formalitzaran els pares o mares, i si és el cas pels tutors, i a este efecte s’haurà d’aportar el llibre de 

família, certificació mèdica, i si és el cas, el títol de família nombrosa, i es realitzarà a les oficines 

municipals; per als posteriors ingressos només caldrà formalitzar la sol·licitud. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. VIGÈNCIA 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de la 

Província” en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació 

o derogació. 

   


