
 
 
 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar 
d'infants municipal .  
 
 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de menjador escolar als alumnes i 
mestres de l’escola pública CEIP “Les Comes” de Rodonyà. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i 
jurídiques que sol·licitin, utilitzin o resultin beneficiades pel servei de menjador escolar. 
 
Article 4. Responsables 
 
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.  
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
 Alumnes abonament mensual  5,20 €/menú 
 Alumnes  esporàdics    5,50 €/menú 
 Professors     4,30 €/menú 
 
Article 7. Meritació 
 
La taxa es meritarà en el moment de la sol.licitud de la prestació del servei o bé en el moment 
en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat mensual.  En quand als alumnes 



d’abonament esporàdic tindràn que comprar, amb antel,lació a la seva utilització, els tiquets a 
l’Ajuntament  en lots de cinc i que aniràn donant a la monitora del menjador a mesura que 
necessitin del servei.  
 
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de 
realitzar-lo, del rebut corresponent.  
 
Article 8, Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament de la taxa es farà efectiu mensualment a través de domiciliació bancària, que els 
propis interessats autoritzaran abans de l’inici de la prestació del servei. 
 
El termini de pagament de la quota mensual serà dins dels deu primers dies del mes següent a 
la utiltizació del servei. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació, en sessió 
realitzada el 11.10.02 i que ha quedat definitivament aprovat, en data 24.11.2002, començarà a 
regir el dia   01.01.03 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 
Per acord del Ple del 14 d’octubre de 2005 s’ha modificat l’article 6. Quota tributària.  
 
  


