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Article 1. Fonament jurídic.

L'Ajuntament  de Borriol,  fent  ús de les facultats  concedides pels  articles 133.2 i  142 de la  Constitució

Espanyola, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local i en la Secció Tercera del Capítol Tercer del Títol Primer del Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes

Locals, acorda la imposició i l'establiment de la taxa per prestació del servei de l’escola matinera, que es

regirà pel que s'estableix en la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en

l'article 57 del citat Reial decret legislatiu.

Article 2. Objecte.

Serà objecte de la present Ordenança Fiscal l'establir les taxes que es deriven de la prestació de serveis de

l’escola matinera, abastant tant l'organització com la gestió d'aquestes activitats.

Article 3. Fet imposable.

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  present  ordenança  la  utilització  dels  serveis  prestats  per  part  de

l'Ajuntament de Borriol que inclouen els serveis d'atenció i cura de la població infantil, inclòs el servei de

desdejuni, en horari matinal previ a l'inici de l'activitat docent en els centres escolars.

Article 4. Obligats al pagament.
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Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones que sol·liciten o en l'interés

de les quals redunden els serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa, entenent-se per tals els

pares, mares, tutors, tutores o representants legals dels menors.

Article 5. Responsables.

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A aquest efecte es

consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de

desembre, General Tributària.

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, totes les persones físiques i

jurídiques que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció tributària, a què es refereixen

els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.

En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà al que s'estableix en els

articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 6. Obligació de contribuir. Meritació.

1.  L'obligació de contribuir  per la present taxa es produeix a conseqüència de la prestació per part  de

l'Ajuntament  de Borriol  dels  serveis  i  activitats  definits en les tarifes,  entenent-se amb caràcter general

produïda l'obligació de contribuir quan l'obligat al pagament present la sol·licitud d'inscripció.

2. La meritació es produirà amb caràcter general el dia 1 de cada mes de prestació dels serveis de l’escola

matinera durant el curs escolar.

3. La falta d'assistència del beneficiari per causes no imputables a l'Administració no excusarà de l'obligació

al pagament de la quota corresponent en la modalitat prèviament seleccionada (mensual, setmanal o dia

solt).

4. Quan  per causes no imputables al subjecte passiu, el servei o l'activitat no es preste o desenvolupe,

procedirà la devolució de l'import proporcional corresponent.

Article 7. Quota tributària.

Les quanties en euros exigibles en atenció als serveis o activitats que s'indiquen seran les següents:

Quota general
Quota família

nombrosa general
Quota família

nombrosa especial

Per assistència de cada xiquet/
a al mes

25 € 18,75 € 12,50 €

Per assistència de cada xiquet/
a a la setmana

8 € 6 € 4 €

Per assistència de cada xiquet/
a per dies alterns

3 € 2,25 € 1,50 €
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Per a acreditar la condició de membre de família nombrosa haurà de presentar-se el Títol de condició de

família nombrosa vigent en el moment de sol·licitar la prestació del servei.

Article 8. Normes de gestió.

1. La taxa per prestació del servei de l’escola matinera regulada en la present ordenança s'exigirà en règim

d'autoliquidació  que emetrà l'Ajuntament  mitjançant el  corresponent document  de pagament  C-60 en el

moment de presentar la sol·licitud de prestació del servei.

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció el justificant de pagament de la taxa corresponent.

La taxa haurà de ser satisfeta abans del dia 24 del mes anterior a aquell en què desitge rebre la prestació

efectiva del servei, i haurà d'especificar-se en tot cas, en el moment de la sol·licitud, la modalitat (mensual,

setmanal o dies alterns) de servei del qual faran ús durant el mes.

2.  En  el  cas  de modalitat  de  pagament  mensual,  es  confeccionarà  i  aprovarà  mensualment  un padró

d'obligats al pagament, en el qual es relacionarà a tots els beneficiaris de la prestació del servei de l’escola

matinera.  En  conseqüència,  les  quanties  posteriors  a  la  de  la  sol·licitud  s'exigiran  mitjançant  el  rebut

corresponent.

El cobrament dels rebuts mensuals aprovats per l'Ajuntament, s'efectuarà mitjançant domiciliació bancària

dins dels deu primers dies de cada mes, en el compte bancari que s'adjuntarà per l'interessat a la sol·licitud.

3. En el cas que la modalitat seleccionada pel subjecte passiu siga setmanal o dies alterns, s'haurà de

presentar, per l'interessat, la corresponent sol·licitud d'inscripció abans del dia 24 del mes anterior a aquell

en què desitge rebre la prestació efectiva del servei, indicant expressament els dies del mes en què farà ús

d'aquest.

En aquests supòsits, el cobrament de la taxa es realitzarà mitjançant autoliquidació emesa per l'Ajuntament,

la qual, haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud d'inscripció.

No s'acceptaran sol·licituds d'inscripció en aquestes modalitats amb posterioritat a la data indicada.

4. La falta de pagament de dues mensualitats donarà lloc a la pèrdua del dret a la prestació del servei,

sense perjudici de la incoació per l'Administració de la via de constrenyiment corresponent per al cobrament

de les quotes impagades en els supòsits en què procedisca.

5. Les baixes es formalitzaran per escrit presentat en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament abans del

dia 24 de cada mes, i causaran efecte a partir del mes següent al de la seua presentació.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries.

En tot el referent a infraccions i sancions tributàries, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General  Tributària,  en  concret  els  articles  181  i  següents,  així  com  les  seues  disposicions  de

desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 del Text Refós de la Llei  Reguladora de les

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 10. Legislació aplicable i normes complementàries.
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En el no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió, liquidació,

inspecció i recaptació d'aquesta taxa, serà aplicable el que s'estableix en la Llei General Tributària i en les

altres  lleis  de  l'Estat  reguladores  de  la  matèria,  així  com  en  les  disposicions  dictades  per  al  seu

desenvolupament, i  altra legislació vigent de caràcter local i  general que li  siga aplicable, segons prevé

l'article  12 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós de la  Llei

Reguladora de les Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de

2021, entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini

legal establit en l'article 70.2 LRBRL, i serà aplicable fins a la seua modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola matinera i

vespertina, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 28 de juliol de 2015 amb caràcter provisional, i

publicant-se amb caràcter definitiu en el BOP núm. 112, de 13 de setembre de 2015.

Borriol, a (data al marge)

L’alcalde,

Hèctor Ramos Portolés.

Document signat electrònicament
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