EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària de data 29 de març de 2016 aprovà provisionalment la modificació de l’article sisè de
l’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis socials i culturals, així com
el seu text refós.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament han esdevingut definitius:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm.18, reguladora de la
Taxa per la prestació de serveis socials i culturals, així com el seu text refós.
Segon.- L’acord definitiu en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal 18, així com el text refós aprovat,
serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
Contra l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança fiscal, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I CULTURALS
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) 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 socials
i culturals assenyalats a l’article 5.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis socials i culturals relacionats a l’article 5,
quan es realitzin pels serveis municipals.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que
resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació
a l’Ajuntament.
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. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 a) d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6è. Quota tributària
a) Servei de Casal d’estiu
MATI

26 € per setmana
125 € per 5 setmanes

TARDA

24 € per setmana
115 € per 5 setmanes

TOT EL DIA

45 € per setmana
215 € per 5 setmanes

DESCOMPTES
2on germà (matí)
2on germà (tarda)
2on germà (tot el dia)
Fam. Nombroses (matí)
Família monoparental especial
Fam. Nombroses (tarde)
Família monoparental especial
Fam. Nombroses (tot el dia)
Família monoparental especial

24 € per setmana
115 € per 5 setmanes
22 € per setmana
105 € per 5 setmanes
43 € per setmana
205 € per 5 setmanes
23 € per setmana
110 € per 5 setmanes
21 € per setmana
100 € per 5 setmanes
42 € per setmana
200 € per 5 setmanes

b)Servei de menjador (Casal d’Estiu)
Dia esporàdic
Una setmana
Dues setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

7€
30 €
60 €
85 €
110 €
130 €

c)Servei despertador (Casal d’estiu)
Dia esporàdic
Una setmana
Cinc setmanes

3€
10 €
45 €

DESCOMPTES
A partir del segon germà

10% de reducció

d) Servei cursos diversos ............................................................ 66 euros
e) Assistència activitats centre obert, al mes i per
unitat familiar ............................................................................... 7 euros
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials
Article 7è. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un mes, la taxa s’acredita
quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de
la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
3. No es retornarà l’import abonat com a taxa un cop iniciada la prestació de servei de casal d’estiu.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
4. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les
oficines municipals.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 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 10
de novembre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998,
mitjançant edicte publicat al B.O.P. número 313 del mateix dia, i modificada pel Ple en les sessions
celebrades els dies 11 de novembre de 1999, 8 de novembre de 2001, 30 d’octubre de 2002, 28 d’octubre
de 2003, 8 de novembre de 2004, 3 de novembre de 2005, 18 de desembre de 2008, 21 de desembre de
2009, 29 d’octubre de 2013, 28 d’octubre de 2015 i 29 de març de 2016, entrarà en vigor al dia següent al
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
Balenyà, 13 de juny de 2016
L’alcaldessa, Anna Magem i Marsó,

