ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR
Article 1r - Fonament i naturalesa
1. El Consell Comarcal del Ripollès presta, per delegació del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el servei
escolar de menjador, de conformitat amb el conveni de delegació
aprovat en la sessió del Consell de Govern del dia 3 de juny de 2014.
2. El Consell Comarcal del Ripollès ha de percebre les tarifes que
corresponguin pel servei prestat a l’alumnat que no tingui dret a la
gratuïtat del servei.
3. Fonamentat en allò que disposen l’article 39. 1 . b ) del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya i els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del
Ripollès estableix la taxa per la prestació del servei escolar de
menjador que es regirà per aquesta ordenança i les normes establertes
a l’article 152 del RDL 2/2004, abans esmentat.
4. La recepció del servei de menjador és obligatòria per a l’alumnat
habitual. És habitual l’alumnat amb dret a gratuïtat; l’alumnat amb dret
a ajut i bonificació i en tot cas, aquell alumnat que utilitza el servei de
forma habitual.

Article 2n - Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació del servei de
menjador de recepció obligatòria, definit a l'article 1.4.
En el cas de l’alumnat que usa esporàdicament el servei de menjador o
mestres i personal no docent, el fet imposable neix amb la utilització del
servei.

Article 3r – Obligats tributaris
Són obligats tributaris solidaris de la taxa els pares, mares, tutors,
tutores o legals representats de l’alumnat que rep la prestació del servei
escolar de menjador i els mestres usuaris del servei.
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Article 4t - Responsables
Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a
què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Article 5è - Tarifes

CONCEPTE
Per la prestació del servei escolar de menjador:
•
•
•

IMPORT

L'alumnat habitual, sense dret a gratuïtat ni ajut.
L'alumnat que usa esporàdicament el servei.
El personal docent i no docent.

106,20 €/mes
6,80 €/ dia
4,60 €/ dia

Article 6è - Bonificacions de la tarifa
El Consell Comarcal del Ripollès bonificarà, si és el cas, la tarifa del
servei prestat en la mateixa quantitat de l'ajut de menjador concedit,
d'acord amb les corresponents bases reguladores:

TIPUS

AJUT

IMPORT
BONIFICACIÓ

a)

B x 0,50 A / 10

54,50 €/mes

b)

B x 0,92 A / 10

100,30 €/mes

c)

B x A / 10

106,20 €/mes

A: Import màxim del cost del servei escolar de menjador establert pel Departament
d'Ensenyament.
B: Nombre màxim de dies amb servei escolar de menjador establert pel Departament
d'Ensenyament.
Article 7è - Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació d’abonar-la el primer dia de cada mes,
des del setembre fins al juny de cada any, ambdós inclosos, en el cas de
l’alumnat habitual, pel qual és de recepció obligatòria, i quan s’utilitzi el
servei en el cas de l’alumnat que l'utilitza esporàdicament, mestres,
professors i personal no docent.
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Article 8è - Liquidació i pagament dels rebuts.
1. El cobrament de la taxa en el cas dels alumnes habituals es realitzarà
mitjançant deu liquidacions de caràcter mensual, d’import igual,
girades pel Consell als pares, mares, tutors, tutores o legals
representants dels alumnes, durant els mesos de setembre a juny de
cada curs escolar, al número de compte bancari que el subjecte passiu
hagi autoritzat mitjançant el preceptiu document normalitzat que podrà
obtenir en les oficines del propi Consell Comarcal del Ripollès, a la
pàgina web www.ccripolles.cat, o bé en el propi centre educatiu en el
qual s’hagi de prestar el servei de menjador.
2. Ateses les peculiaritats existents a l’inici de cada curs pel que fa a la
concreció de l’alumnat que utilitzarà el servei de menjador escolar,
durant el mes de setembre es procedirà a domiciliar els preceptius
rebuts als subjectes passius a mesura que es disposi de la informació
adient. A partir del mes d’octubre les domiciliacions bancàries es faran
el dia 1 de cada mes.
A partir del dia següent al de la domiciliació bancària finalitzarà el
termini del pagament en voluntària, i naixerà el període de cobrament
en via executiva en el supòsit que s’hagi retornat el rebut domiciliat,
sense necessitat de comunicació prèvia al subjecte passiu atès el
caràcter mensual i repetitiu de la liquidació i taxa a aplicar.
3. Quan el subjecte passiu deixi de pagar un rebut mensual per causes
imputables a ell mateix, sens perjudici de la reclamació de l’ingrés per
la via de constrenyiment, no podrà utilitzar el servei de menjador
escolar en tant en quant no hagi satisfet el deute pendent.
4. Les liquidacions de caràcter mensual són el resultat d’aplicar a cada
subjecte passiu la taxa, amb deducció de la bonificació que
correspongui, d’acord amb el quadre següent:
CONCEPTE
L'alumnat habitual, sense dret a gratuïtat ni ajut.

IMPORT
LIQUIDACIÓ
106,20 €/mes

L'alumnat habitual, amb una bonificació del tipus a)

51,70 €/mes

L'alumnat habitual, amb una bonificació del tipus b)

5,90 €/mes

L'alumnat habitual, amb una bonificació del tipus c)

0,00 €/mes
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5. Les liquidacions que corresponguin a tarifes girades pel Consell que
no resultin pagades es procedirà al seu cobrament per la via de
constrenyiment.
Article 9è - Pagament de la tarifa d’usuaris esporàdics

Quan els usuaris siguin alumnes no habituals, mestres i personal no
docent que usen esporàdicament el servei de menjador, el pagament
de les tarifes diàries assenyalades en l’article 5è s’acreditarà
mitjançant la presentació d’un tiquet que les persones interessades
hauran adquirit prèviament a la tresoreria del Consell Comarcal del
Ripollès.
Article 10è - Recursos
Contra l’aplicació de la tarifa i de les seves liquidacions mensuals els
interessats podran presentar recurs de reposició, davant de la Gerència
del Consell Comarcal del Ripollès, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà del seu pagament o de la recepció de la liquidació.
Article 11è - Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que
corresponguin, s’aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i mantindrà la
seva vigència mentre no es modifiqui o se n’acordi la derogació expressa.
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