Ajuntament
EL BRUC

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIO-EDUCATIUS I
CULTURALS

Article 1r - Fonament legal
A l’empara del previst als articles 57, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis socio-educatius i
culturals que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2n - Fet imposable
El fet imposable consisteix en la participació o assistència als diferents serveis que ofereix
l’Ajuntament de caire socio-educatiu i cultural.
Els serveis socio-educatius i culturals són els següents: fisioteràpia, ioga i taller de memòria.
Article 3r - Subjecte passiu
Els subjectes passius són les persones físiques i jurídiques que es beneficiïn de la prestació dels
serveis socio-educatius i culturals.
Article 4t - Quota tributària
La quantia de la quota tributària és la següent:
Fisioteràpia
Ioga
Taller de memòria

10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes

Article 5è - Obligació de pagament
L'obligació del pagament neix en el moment en què el subjecte passiu s’inscrigui en el servei
organitzat per l’Ajuntament.
Article 6è - Administració i cobrament
La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la realització de l'activitat que constitueix el fet imposable. Amb
caràcter previ a l'inici del servei s'haurà de dipositar l'import corresponent al pagament a la Tresoreria
municipal.
Article 7è - Règim de declaració i d'ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i s’exigirà la totalitat de la taxa.
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Article 8è - Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l'Ordenança
General.
Article 9è - Bonificacions
Podran gaudir de bonificacions de fins al 20% de la quota en els subjectes passius que ho sol·licitin i
previ informe favorable de Serveis Socials que acrediti que s’està en situació d’escassa capacitat
econòmica.
També podran gaudir de la mateixa bonificació els subjectes passius que formin part de famílies
nombroses o famílies monoparentals, amb prèvia sol·licitud i acreditació documental d’aquestes
circumstàncies.
Disposició addicional
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 en
El Bruc, a 24 d’octubre de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 12 de desembre de
2012, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins
la seva modificació o derogació expressa.
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