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Ayuntamiento de Bellreguard

Libro de Decretos-2020

________________________________________________________________________

DECRET D’ALCALDIA SOBRE DEVOLUCIONS DE L’IMPORT DE LA TAXA
D’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA SUSPENSIÓ DE
CLASSES PEL COVID-19 .

Atès el Ban d’Alcaldia de data 13 de març pel que s’anuncia el tancament de l’escoleta
infantil municipal i de l’Escola d’Adults.
Atès el Decret d’Alcaldia de data 16 de març sobre els efectes de l’Estat d’Alarma en el
funcionament del serveis de l'ajuntament de Bellreguard que ratifica l’anterior Ban.
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Atesa la resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s’acorda suspendre temporalment l’activitat educativa i formativa
presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la
Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid19), publicada en el DOGV núm. 8761 en data 13 de març de 2020, es suspenen a partir del
16 de març de 2020 en el àmbit de la Comunitat Valenciana, l’activitat educativa i formativa
presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyança regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, per a limitar la propagació i contagi del COVID-19.

Atesa la legislació aplicable, en concret, l’article 26,3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel
que s’aprova el text refós de les hisendes locals el qual diu que:
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa
o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe,
procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Atès que en el no disposat en l’Ordenança fiscal reguladora de l taxa per la prestació de
servei de l’escoleta infantil municipal i escoleta d’estiu s’estarà al que es disposa en la Llei
General Tributària i en el RD 2/2004 text refós de les hisendes locals.
Donat que queda acreditat en l’exposat anteriorment que el servei públic d’escoleta infantil
municipal no s’ha prestat per causes no imputables al subjecte passiu, correspon la devolució
de l’ingrés corresponent des del 16 de març de 2020 fins al 31 de març de 2020.
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Examinat l’expedient i d’acord amb l’exposat anteriorment, atès l’article 21.1 f) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
RESOLC.
PRIMER.- Aprovar les devolucions de l’import de les taxes de l’escoleta infantil de
Bellreguard que hagen sigut satisfetes pels subjectes passius. Aquestes devolucions
correspondran a la part proporcional que no s’ha prestat el servei, es a dir, des del 16 de març
fins al 31 de març, sense perjudici de les possibles prorrogues de la suspensió de l’ activitat
educativa.
SEGON.- Remetre aquesta Resolució a recaptació e intervenció per a que practiquen les
devolucions d’ofici als subjectes passius que hagen satisfet la taxa.
TERCER.- Donar publicitat a la present resolució als efectes del general coneixement dels
interessats publicant en la pàgina web de l’ajuntament de Bellreguard i en el tauler d’anuncis
electrònic.
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Ho mane i signe a Bellreguard a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde President.

Davant meu, la Secretària.

Signat: Alexandre Ruiz Gadea

Signat: Mª Engracia García Madrid.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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