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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU

Article 1.- FONAMENT
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,, l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 15 a 19
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Excm. Ajuntament de Planoles acorda l’establiment de
la taxa per la prestació dels serveis públics “Casal d’estiu” que es regularà per la present
ordenança de conformitat amb allò previst a l’article 57 del citat Text Refòs.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la present taxa la prestació per part de l’Ajuntament de
Planoles de l’activitat de “Casal d’Estiu”, definida a l’ordenança reguladora dels serveis.
Article 3.- OBLIGATS TRIBUTARIS
3.1. Són obligats tributaris d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les
que la normativa imposa el compliment de les obligacions tributàries previstes a l’article 35 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3.2. Són subjectes passius de la present taxa, en concepte de contribuent, les persones
físiques i jurídiques o entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària que sol·liciten o resulten beneficiats pels serveis propis del
“Casal d’Estiu”.

Article 4.- RESPONSABLES
4.1. Són responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a que es referix
l’article 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
4.2. Són responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a que es referix
l’article 43 de la Llei General Tributària.
4.3. La responsabilitat s’exigirà en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.

Article 5.- EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
En aquesta taxa no es concediran exempcions, bonificacions ni reduccions fora dels
expressament previstes en les normes de reng de llei o les derivades de l’aplicació dels
Tractats Internacionals.
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Article 6.- MERITACIÓ
La meritació de la present taxa es produeix quan es presenta la sol·licitud de participació la
qual no es tramitarà sense acreditar-se el pagament corresponent.

Article 7.- BASE IMPOSABLE
Constitueix la base imposable d’aquesta taxa el cost real o previsible del servei de “Casal
d’Estiu”.

Article 8.- QUOTA TRIBUTÀRIA
8.1. La quota tributària serà de 35,00€ la setmana.

Article 9.- NORMES DE GESTIÓ
9.1. Els interessats o la persona qui legalment els substitueixi presentaran a les oficines de
l’Ajuntament de Planoles la sol·licitud d’inscripció en el model oficial que serà facilitat per
l’Ajuntament.
9.2. De conformitat amb la potestat reconeguda a l’article 27 del reial decret Legislatiu 2/2004.
De 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
la present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
9.3. L’autoliquidació es practicarà utilitzant els impresos oficials de l’Ajuntament de Planoles i
s’ingressarà a l’Entitat financera habilitada a l’efecte, lliurant a l’interessat còpia de
l’autoliquidació una vegada fet l’ingrés.

Article 10.- DEVOLUCIÓ TAXA
De conformitat amb l’article 26.3 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, sols procedirà la
devolució de la present taxa quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no
es presti.

Article 11.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
11.1. En la classificació de les infraccions tributàries es seguiran les normes regulades al Títol
IV de la Llei 58//2003, de 17 de desembre, General Tributària, en especial els articles 191 i
següents.
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11.2. Es consideraran sancions tributàries les previstes en el Títol IV de la Llei General
Tributària i per la seva imposició s’instruirà el procediment sancionador regulat en els articles
207 i següents de la mateixa llei.
Article 12.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
En allò no previst en la present Ordenança i que faci referència a l’aplicació, gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de la present taxa s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el Reial Decret 1684/1990 per el que s’aprova el Reglament General de
Recaptació i altres Lleis de l’estat reguladores de la matèria així com disposicions dictades pel
seu desenvolupament, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 13.- VIGÈNCIA
La present ordenança començarà a regir, segons l’article 17.4 del reial decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, una vegada aprovada definitivament, a partir de la seva publicació en el Botlletí Oficial
de la Província de Girona, en compliment dels articles 15 a 19 del citat Text Refós i 107.1 i
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, continuant en
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació.
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