Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ordenança Fiscal núm. 15
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en
centres d’ensenyament i cursets a les instal·lacions esportives i altres equipaments
municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en la llar d’avis, pavelló, escola i altres establiments municipals,
destinats a impartir ensenyaments d’aquestes característiques.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament
els seus pares o tutors.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. En els casos d’existir diversos germans menors d’edat matriculats en la mateixa
activitat, s’aplicarà una reducció del 50% del total de la quota a pagar pel segon germà
i següents.
2.L’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica o siguin pensionistes.

Article 6. Quota tributària
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1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.

A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
Epígraf 1: Activitats al pavelló i instal·lacions esportives:

Activitats esportives per a nens
Escola esportiva municipal (Activitat Futbol Sala): 220,00€/curs escolar (de setembre a
juny).
Escola esportiva municipal (Activitat Basquet): 200,00€/curs escolar (de setembre a
juny).
Escola esportiva municipal (Activitat Dansa): 150,00€/curs escolar (de setembre a
juny).
Epígraf 2: Casal d’estiu municipal.
Matrícula i assistència al matí i tarda al casal d’estiu municipal: 50,20€/setmana
Matrícula i assistència al matí al casal d’estiu municipal: 42,70€/setmana
Matrícula i assistència a la tarda al casal d’estiu municipal: 22,00€/setmana
Dinar (no està inclòs en cap de les tarifes anteriors): 5,85€/dia

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, que valorarà l’Area de Serveis Socials
de l’Ajuntament, es podrà disminuir la tarifa fins a un màxim del 75%, previ informe
dels Serveis Socials. La sol·licitud s’haurà de presentar a les oficines municipals
acompanyada de la última declaració de l’IRPF i altre documentació que els serveis
socials estimin oportuna per a la seva valoració.

3.Així mateix, s’aplicarà un càrrec de 6,70€ en el rebut mensual, en els casos de
quotes retornades per les entitats bancàries a aquelles famílies que no compleixin amb
el pagament de la quota per tal d’assumir el cost de cada rebut retornat.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa per l’escola esportiva municipal s’acredita en el moment de formalitzar la
matrícula corresponent a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva
de l’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.
En qualsevol de les activitats i en cas que no es matriculin un mínim de 10 persones
per curs, l’Ajuntament es reserva la facultat de decidir no portar a terme l’activitat.
També es reserva la facultat de cessar la prestació del servei quan el nombre
d’usuaris durant la durada del curs sigui inferior a 10 persones.
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2. En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els
criteris següents:
a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en terminis inferiors als del curs
escolar, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.
b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat d’ensenyaments
especials.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les liquidacions de les quotes corresponents a les activitats de l’escola esportiva
(futbol, basquet i dansa) seguiran les normes següents:
a. Les quotes es corresponen a un curs escolar (període de setembre a juny)
per la qual cosa la baixa de l’activitat per part de l’usuari un cop iniciada
aquesta no comportarà la devolució de la taxa.
b. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de tal forma que, quan es
sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
c. Aquelles persones que, així ho sol·licitin en l’imprés d’autoliquidació i
domiciliïn el rebut corresponent al segon termini, podran abonar (sense
interessos) l’import de la taxa de forma fraccionada en dos períodes:
i. Període 1 corresponent al 50% de la taxa (De l’1 al 20 de setembre)
en el moment de formalitzar la matrícula.
ii. Període 2 corresponent al 50% restant, es requisit obligatori
domiciliar aquest segon pagament,(es girarà el rebut entre el dia 1 i
20 de febrer)
d. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació
de l’autoliquidació.

2. Les liquidacions de les quotes corresponents al casal d’estiu i activitats a la llar, es
meritaran i seran objecte d’autoliquidació en el moment de fer la inscripció i en el
moment de la sol·licitud del servei puntual.
3. La falta d’assistència o la baixa del servei per part de l’usuari un cop iniciada
l’activitat d’escola esportiva no implicarà la devolució de la part proporcional de la quota
corresponent al curs escolar, excepte en casos d’enfermetat o altres circumstàncies
justificades on no sigui recomanable la pràctica de l’esport.
4. La falta d’assistència o la baixa del servei per part dels usuaris de les altres activitats
tarifades implicarà la devolució de la part proporcional de la quota sempre i quan hagi
avisat a l’Ajuntament abans de l’inici de l’activitat o d’algun dels seus torns (setmanals o,
mensuals o trimestrals).
5. Quan l’Ajuntament cessi, per qualsevol causa, la prestació del servei, es retornarà al
subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres
responsabilitats
6. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
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7. L’ impagament d’alguna de les quotes per la prestació de serveis d’ensenyaments
especials en establiments municipals, implicarà la baixa de l’usuari previ requeriment i
d’acord amb la normativa de procediment administratiu, sense perjudici de cobrar els
deutes pendents que haurà d’ajustar-se a la normativa tributària d’aplicació.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ...........,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

Monistrol de Montserrat,21 d’octubre de 2015.

L’Alcalde
Joan Miguel i Rodríguez
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