
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  31 

 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE CENTRE OBERT 

 
 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa 
pel servei municipal del Centre Obert que es regirà per la present ordenança 
fiscal. 

 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei del Centre obert 
de La Jonquera, especificat a les tarifes contingudes a l’ article 6 de la present 
ordenança 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o resultin beneficiaris o afectades pel servei del Centre 
Obert que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4.- Responsables 
 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones 
que siguin causants d’ una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’ acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1.- S´aplicarà un 20% de bonificació de la quota a aquells subjectes passius 
que acreditin ser família nombrosa. 
 



Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la quota es determina aplicant les tarifes següents: 
Matricula   .....................  00,00 €/curs 
Mensualitat  ..................   00,00 € 
 
Article 7.- Acreditament i període impositiu 
 
La taxa corresponent a la matrícula s’ acreditarà quan s’ iniciï la prestació del 
servei i serà irreductible sigui quin sigui el moment en que aquest es sol·licita. 
La taxa corresponent a la mensualitat s’ acreditarà el dia 1 de cada mes, i serà 
irreductible. 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingrés 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 12 de novembre de 2001, i entrarà en vigor l’ endemà  de la 
seva publicació al B.O.P i  s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2002 i romandrà 
vigent fins la seva modificació derogació expressa.En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 

 



 
 

LLEGENDA. 
 

1.  Aprovació (1a.) de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de centre obert.  Inicialment: Ple 12-11-2001; exposició   pública  al BOP 
núm. 219 de 15-11-01 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Definitivament: Ple 
27-12-2001; exposició pública del text íntegre al BOP núm. 248 de 31-12-01 i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Darrera variació.  

2. Actualització de tarifes 22.1.2007 
3. Actualització de tarifes 10-02-2009.(No modificacions) 
4. Aprovació ordenança 2010 sense modificacions respecte 2009.Aprov.inicial (Ple 

29/10/2009) i aprov.definitiva (Ple 28/12/2009). 
5. Aprovació ordenança 2011 sense modificacions respecte 2010.Aprov.inicial (Ple 

28/10/2010) i aprov.definitiva (Ple 14/12/2010). 
6. Ordenança a regir 01.01.2018 sense modificacions respecte 2011. 

 


