ORDENANÇA FISCAL NÚM. 026
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR

Article 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara d'
allò que estableixen els articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquell mateix cos normatiu, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la prestació del servei de menjador escolar al CEIP
"Vilademany", del terme municipal d'
Aiguaviva, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de menjador escolar
al CEIP "Vilademany".
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els alumnes i
professors del CEIP "Vilademany" que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del
servei de menjador escolar.

Article 4.- Responsables.
1. Són responsables tributaris:
a) dels alumnes que es beneficiïn del servei, els pares o tutors.
b) dels professors que es beneficiïn del servei, ells mateixos.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos 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 aquesta taxa.
Article 6.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Usuaris del servei per tot el curs escolar
Usuaris del servei per dies esporàdics
Mestres
Casal d'
estiu i de Nadal: usuaris per tot el període
Casal d'
estiu i de Nadal: usuaris per dies esporàdics

Euros
3,39 /dia*
3,70 /dia
3,06 /dia
3,39 /dia
3,70 /dia

(*)1,16 /dia correspon a la vigilància i 2,23 /dia corresponen al preu del menú)
Article 7.- Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. El període impositiu
serà del dia 1 al dia 10 de cada mes, d'
octubre a juny; el del setembre serà del dia
20 al dia 30; Si es fa ús del servei de menjador escolar durant qualsevol dels
períodes de vacances escolars com a conseqüència de la participació d'
activitats
extraescolars, el període impositiu serà els dos primers dies de l'
activitat.
Article 8.- Règim d’ingrés.

1. El pagament de la taxa per la utilització del servei durant tot el curs escolar
s'
efectuarà per mitjà de rebut mensual que es posarà al cobrament per mitjà de
domiciliació bancària a "més vençut". Es descomptarà el preu del menú a partir
del primer dia en què l'
alumne falti, sempre i quan s'
avisi abans de les 11 del
matí.
2. El pagament de la taxa per utilització del servei en dies determinats es farà a les
oficines municipals amb anterioritat a la utilització del servei.
Article 9.- Infraccions i sancions.
Els usuaris del servei de menjador escolar hauran d'
observar un correcte
comportament i atendre allò que se'
ls indiqui per part del personal. Les faltes per
mal comportament o destrossa del material seran objecte d'
incoació del
corresponent expedient disciplinari i/o sancionador.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, que ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 13 de novembre de 2002, entrarà en vigor el dia
següent al de publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist i Plau,
L'
Alcalde,
Ramon Martínez i Trill

En dono fe,
El Secretari,
Josep Aulet i Alenyà

