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Núm. 4652
AJUNTAMENT DE CELRÀ
Edicte d’aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals
(Expedient 78/2015)
El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 12 d’abril de 2016, va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2016 (publicat al BOP número 75, de 20 d’abril de 2016, i al tauler d’anuncis de la corporació).
No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició
pública, l’acord d’aprovació provisional esdevé definitiu, d’acord
amb el que disposa l’article 17.3 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.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del text refós esmentat, es publica el text íntegre de la modificació introduïda en l’Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a la prestació
del servei de gestió de residus municipals; l’Ordenança fiscal nçúmero 19, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola
bressol; l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per a la
prestació del servei d’escola de dansa i l’Ordenança fiscal número
21, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la piscina
municipal, que es mantindran vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, es pot
exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

ANNEX
Ordenança Fiscal número 10: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Es modifica l’article 3, titulat “subjectes passius”, quedant redactat
de la següent manera:
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1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del
servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament
dels residus domèstics, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix
l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’ usufructuari, d’
arrendatari, o fins i tot, a precari.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes, aquells que figuren com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable
de l’habitatge. En cas que l’habitatge no disposi de subministrament
d’aigua potable, s’entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes qui
sigui el titular de l’Impost sobre Béns Immobles de la vivenda.
3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent
el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Ordenança Fiscal número 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
1. Es modifica la tarifa del Casalet de l’article 6, titulat “Quota tributària”, quedant redactat de la següent manera:
Casalet quinzenal
Matrícula casalet quinzenal
Quota casalet quinzenal
Casalet mensual
Matrícula casalet mensual
Quota casalet mensual

85,00€/quinzena
30,00€
55,00€
170,00€/mes
45,00€
25,00€

2. Es modifica l’article 7, titulat “Acreditament i període impositiu”,
quedant redactat de la següent manera:
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En cas que es sol·liciti la prestació de serveis de duració inferior
a 1 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.
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2. En cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet
imposable.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import
corresponent al pagament del primer mes de prestació.
3. Es modifica l’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés”,
quedant redactat de la següent manera:
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
a) Per el pagament de les matrícules
b) Pel pagament de la quota i l’assegurança quan la plaça adjudicada s’ha sol·licitat fora del període indicat anualment.
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
2. El pagament de la matrícula s’efectuarà una vegada confirmada
l’adjudicació de plaça en una de les dues Escoles Bressol Municipals, dins el període indicat anualment.
3. Conjuntament amb el primer rebut mensual s’haurà de fer efectiva l’assegurança escolar.
4. En cap cas es retornaran els imports de les matrícules
5. El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga
al subjecte passiu al pagament de les quotes mensuals corresponents al servei per la qual s’ha efectuat la matrícula.
6. Tractant-se de la taxa per quota mensual d’escolaritat i la quota
mensual dels serveis Bon Dia i Bona Tarda, caldrà pagar-les durant
els cinc primers dies de cada mes.
7. El servei de menjador i/o berenar es farà efectiu un cop prestat
el servei.
8. Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, es farà efectiu l’import total de la taxa.
9. El pagament de les tarifes establertes en l’article 6 es podrà fer
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mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les
oficines municipals.
10. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de
constrenyiment.
11. Per cursar la baixa del servei cal omplir i signar la sol·licitud
corresponent i lliurar-la a la secretaria de l’Escola Bressol o realitzar
un registre d’entrada municipal, abans de l’últim dia de mes i tindrà
efectes a partir del mes següent a la data del registre d’entrada.
12. Excepcionalment es reservarà la plaça d’un infant i es deixarà de
cobrar el rebut en concepte de quota mensual sempre que l’infant no
pugui assistir al centre educatiu per causes mèdiques degudament
justificades, durant un període mínim d’un mes natural i un període
màxim de dos mesos naturals.
L’absència haurà de ser justificada mitjançant un informe mèdic que
recomani la no assistència a l’escola bressol durant el període sol·
licitat.
S’haurà de formalitzar la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Celrà abans del dia 1 del mes en què s’hagi de causar
l’absència.

Ordenança Fiscal número 20: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE DANSA
1. S’afegeix una nova tarifa a l’apartat primer d’adults de l’article 6,
titulat “Quota tributària”, en el sentit següent:
Adults
2,5 hores /setmana

€/trimestre
135 €

2. Es modifica el títol d’unes disciplines que consten en l’apartat
primer de l’article 6 titulat “quota tributària”
On diu: Danses ètniques i tècniques de circ
Dirà: Tècniques de circ
3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, titulat “Quota tributària”,
quedant en el sentit següent:
2. Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:
2.1. Podran gaudir d’una reducció de la quota trimestral les perso-

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 100

Núm. 106 – 3 de juny de 2016

nes matriculades a l’EMDC i que cursin com a mínim una disciplina
anual:
a) Reducció del 35% per a les persones de 65 anys o més.
b) Reducció del 40% per a les persones amb discapacitat física o
psíquica equivalent o superior al 33%.
c) Reducció del 10%, quan els subjectes passius acreditin tenir tres o
més persones de la mateixa família matriculades a l’escola municipal de dansa de Celrà.
2.2. Podran gaudir d’una reducció del 15% de la quota de cursos,
tallers específics i altres activitats, l’alumnat matriculat a l’escola
municipal de dansa.
Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.
Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Les persones interessades hauran de sol·licitar la seva
concessió, adjuntant còpia de la documentació acreditativa i indicant
el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà. La reducció tindrà efectes al trimestre següent a
la data de la sol·licitud presentada en el registre de l’Ajuntament,
excepte en cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes immediats.

Ordenança Fiscal número 21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
S’afegeix una nova tarifa a l’article 6, titulat “Quota tributària”,
amb el següent redactat:
A Abonaments
Entrada individual dia feiner, dissabtes i festius
(màxim 3 entrades per cada abonament familiar)

3,00€

Celrà, 30 de maig de 2016
Daniel Cornellà Detrell
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

