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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 

 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 20.1 i 20.4.ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei 
municipal d’assistència a l’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels nens, pròpies 
de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 
beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola bressol municipal. 
 
Article 4. Obligats tributaris 
 
Estaran obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, els pares o tutors legals dels nens 
que es beneficiïn del servei d’escola bressol municipal.  
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 

subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, 

aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 
  

Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 
17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar.  
  
Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos): 
Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes 
Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes 
  
El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el mateix cost 
mensual que la resta de les mensualitats. 
  

2. Una quota de material de 60 € per curs que s’ha d’abonar en el moment de la matrícula. En cas 
d’alta en el servei un cop iniciat el curs s’hauran d’abonar 6€ per mes, en pagament únic en el moment 
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que s’iniciï la prestació del servei. En cas de baixa un cop iniciat el curs, l’usuari podrà sol·licitar la 
devolució de la part proporcional dels mesos dels quals no és beneficiari del servei. 
  
3. Pel servei de menjador 6,30 € diaris. 
  
4. Altres serveis complementaris fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30: 
  

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00 hores, la taxa 
serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un preu 
de 0,50 € cada fracció.  

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00 hores, la taxa 
serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un preu 
de 0,50 € cada fracció.  

  
5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència a l’escola 

bressol es reduirà fins un màxim del 40%. 
  

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant 
còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials. Aquest servei informarà 
sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat. 

  
6. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes menys la de material. 
  
7. Les famílies monoparentals que tinguin la consideració de família nombrosa conforme l’art. 2 de la 

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, per aplicació del previst 
en l’art. 12 de l’esmentada Llei 40/2003, gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes 
menys la de material. 

  
8. Al segon germà matriculat, durant el mateix curs i no essent família nombrosa, 20 % de descompte 

en totes les taxes menys la de material. 
  
9. S’entendrà que la prestació de servei es realitza si no hi ha una comunicació escrita demanant la 

baixa de l’alumne i deixant la seva plaça per poder ser ocupada per un altre. 
 
10. En cas que una família acumuli un deute de dos mesos de la quota per assistència a escola 

bressol, servei de menjador o permanències, l’Ajuntament podrà tramitar d’ofici la seva baixa en el 
servei, prèvia audiència a la família per un termini de 10 dies. 

 
11. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran 

els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. Per poder fer ús del servei de menjador 
esporàdic, cal haver pagat prèviament el servei mitjançant ingrés en el número de compte 
facilitat per l’Ajuntament. 
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2. En el cas del servei d’assistència a l’escola bressol, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la 
realització de l’activitat que constitueix el fet imposable, i el cobrament de la mateixa es farà per 
períodes quinzenals. 

 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. El pagament de la taxa es farà de forma mensual mitjançant domiciliació bancària, un cop presenti 

l’Ajuntament la relació de documents cobratoris a l’entitat bancària i pel número de compte que els 
obligats tributaris hagin indicat a tal efecte.  

 
2. Els rebuts es passaran a cobrament entre els dies 5 i 10 de cada mes del curs escolar, a excepció de la 

taxa pel servei de permanències i la taxa pel servei de menjador, que es passarà a cobrament 
juntament amb la mensualitat del mes següent al què es doni la prestació. 

 
3. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al 

pagament de la taxa o d’altres responsabilitats, si s’escau, sempre i quan hagi donat un preavís de 10 dies 
a l’inici del mes en què no requereix la prestació.  

 
En cas que no es comuniqui la intenció de causar baixa en el servei amb l’antelació prevista en el paràgraf 
anterior, suposarà la renúncia al dret de devolució d’ingrés.  

 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s´exigiran per la via de constrenyiment. 
  
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 
19 de juliol de 2012, entrarà en vigor al dia següent al de publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.  
 
Publicació íntegra al BOPT núm.220 de data 21 de setembre de 2012 
 
Modificació de l’article 6è per acord del Ple de data 23 de juliol de 2014. Publicació BOPT núm. 219 de data 
24 de setembre de 2014. 
 
Modificació de l’article 6è per acord del Ple de data 20 de Abril de 2017. Publicació BOPT núm. 140 de data 
20 de juliol de 2017. 
 
 
Modificació dels articles 6è i 7è per acord del Ple de data 19 de juliol de 2018. Publicació BOPT núm. 148 
de data 31 de juliol de 2018. 
 


