Ordenança Fiscal núm. 14
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
Article 1
A l’empara del previst als articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
s’estableixen els preus públics per la prestació del servei d’escola bressol.
Article 2
Objecte
L'objecte dels presents preus públics el constitueix la utilització dels serveis que presta
l’escola bressol municipal per a nens i nenes compresos entre els quatre mesos i els
tres anys.
Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 5 d’aquesta
Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola
bressol, aquest pagament es farà efectiu en onze mensualitats irreductibles de
setembre a juliol.
Article 4
Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5
Tarifes
Preu mensual
1. Assistència Diària
1.1 Mitja jornada
(horari de 8,45 a 12h. o de 15 a 17h.)
1.2 Mitja jornada complementada
(horari de 8,45 a 15 h. o de 12 a 17h.)
1.3 Jornada partida
(horari de 8,45 a 12h. i de 15 a 17 h.)
1.4 Jornada completa
(horari de 8,45 a 17h.)

Classe de lactants Altres classes

164,00 €

154,00 €

227,00 €

217,00 €

189,00 €

182,00 €

252,00 €

245,00 €

2. Hores extres de servei:
Primera hora (sencera o fracció)
Hores següents (senceres o fracció)
3. Horari extensible fix
curs escolar (de 7,45 a 8,45h o de 12 a 13 h)

8,00 €
4,00 €

8,00 €
4,00 €

42,00 €/mes

42,00 €/mes

El servei de menjador té un cost de 6,20€/dia pels usuaris fixes; 6,40€/dia pels usuaris
esporàdics.
El cost del del berenar és de 0,60€ (aquest import només s’aplicarà als usuaris que no
es queden a dinar al centre). Aquest servei està gestionat per una empresa externa.
Article 6
En situacions d’escassa capacitat econòmica s’atorgaran ajuts de conformitat amb el
que disposen les bases per l’atorgament d’ajuts per escolarització de nens de 0 a 3
anys.
Quan constin matriculats a l’escola bressol municipal més d’un germà, el segon germà
gaudirà d’una bonificació del 50% i a partir del tercer, aquest i els següents germans,
gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota.
Gaudiran d’una bonificació del 15% els subjectes passius que acreditin el carnet de
família monoparental.
Gaudiran d’una bonificació del 15% els subjectes passius que acreditin el carnet de
família nombrosa.
Article 7
Règim de declaració i d’ingrés
El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació de les quotes mensuals. El pagament
del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat
en les oficines municipals.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Disposicions finals
Primera
En tot el que no preveu la present Ordenança, se li aplicaria la ordenança general i
demés disposicions d'aplicació.
Segona
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 28 de novembre de 1991
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 29 d’octubre 2015.

