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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
Article 1.- Fonament i natura.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de 13 de juliol, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de l'escola
infantil municipal, que es regirà per la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable el constitueix la prestació del servei de l'escoleta infantil per l'assistència dels
menors, que prèvia preinscripció, dels seus pares, tutors o representats legals i de la formalització
de la corresponent matrícula, complisquen els requisits legals i siguen admesos en l'escola infantil.
Article 3.- Subjecte passiu.
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 General Tributària, que sol·liciten o resulten
beneficiats o afectats pels serveis als quals es refereix l'article anterior.
Article 4.- Responsables tributaris.
Els pares, els tutors o qui ostente la representació legal del menor que sol.·licitaren la matriculació
de l'alumne, tot d'acord amb l'establert als articles 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Quota Tributària
La quota tributària, es determinarà d'acord amb el següent:
Quota d'ingrés o matrícula

35,00.- €

Quota mensual

110,00.- €

Quota mensual mitja jornada

83,00.- €

Menjador (per dia)

4,00.- €

Material fungible (2 quotes curs: Octubre i Febrer)

30,00.- €

Article 6.- Bonificacions i exaccions.
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Per a poder gaudir de les bonificacions i exaccions, hauran de justificar que està empadronat i
resideix en el municipi de Bellreguard, l'Ajuntament mitjançant informe de la policia local i el
departament d'estadística, ho comprovarà. També es demanaran els rebuts d'aigua, llum o qualsevol
altre document que l'ajuntament considere necessari.
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 25% sobre la quota mensual per assistència.
Si estan matriculats al centre germans, tindran una bonificació del 25% cadascun. Aquesta no es
podrà acumular a la prevista en l'apartat anterior.
Article 7.- Procediment per a la concessió de les bonificacions
En el moment de la matriculació dels alumnes, aquells pares que entenguen que poden acollir-se a
la bonificació prevista en l'apartat anterior hauran de presentar l'oportuna sol·licitud de bonificació,
i aportar còpia compulsada del document que acredite que es família nombrosa, així com el
corresponent certificat informe d'empadronament i residencia en Bellreguard. (Aquest document,
prèvia petició, el facilitarà l'ajuntament)
Si al llarg de l'any escolar, varia la situació de la unitat familiar, haurà de presentar-se la sol·licitud
corresponent.
Sobre la base de la documentació aportada pels interessats es resoldrà per l'Ajuntament les
corresponents sol·licituds de bonificació mitjançant decret que es notificarà a aquells.
Article 8.- Cobrament
Les quotes d'inscripció s'exigiran i recaptaran el mateix moment en què es formalitze la matrícula
en el centre.
Les quotes corresponents al material fungible utilitzat pels alumnes es faran efectives en el mesos
d'octubre i de febrer.
La quota per assistència al menjador tindrà caràcter mensual i el seu pagament mitjançant rebut
mensual que haurà de fer-se efectiu els primers 15 dies del mes següent.
Article 9.- Meritació.
La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix el dia 1 de cada mes.
El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de la presentació, al subjecte passiu, del
corresponent rebut durant la primera quinzena de cada mes.
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Article 10.- Normes de gestió
L'escoleta municipal es regirà per les normes establertes en el Consell Escolar Municipal.
Article 11.- Infraccions i sancions
En aquesta matèria, s'aplicarà allò regulat a la Llei General Tributària i disposicions que la
complimenten i desenvolupen.
Disposició derogatòria
La present ordenança deroga l'anterior ordenança fiscal reguladora per la prestació del servei
de l'escoleta infantil municipal.
Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la
Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació, restant en vigor fins
la seua modificació o derogació expressa.
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