Ajuntament de Subirats

Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei d’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’escolarització, atenció, cura i
vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es
realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, 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 6 d’aquesta Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola
bressol.
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. 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 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6.- Quota Tributària
1.- Les quotes per la prestació del servei seran:
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a) Per Matrícula, per cada alumne el primer any 72,00 €
(Un cop realitzada la reserva de plaça, els 72,00 € no es retornaran sota cap concepte, en cas de
baixa).
La incorporació dels infants a la llar es farà en els mesos de setembre a octubre i de gener a
febrer de cada curs, excepte a l’aula de nadons; en casos excepcionals es podrà valorar la
incorporació en d’altres moments del curs escolar.
La quota per assistència sempre es liquidarà en períodes mensuals íntegres. En el cas que un
alumne/a es doni de baixa abans de finalitzar el mes no es procedirà en cap cas a la devolució de
la part proporcional de la quota.
La quota per assistència s’abonarà durant tots els mesos que duri el curs escolar, per imports
mensuals idèntics, i finalitzarà en acabar el mateix, de tal manera que el casal d’estiu, en cas de
realitzar-se i voler-hi assistir, s’haurà d’abonar d’acord amb les tarifes establertes pel mateix, amb
independència de si l’alumne/a ha fet ús del servei d’escola bressol durant el curs escolar o no.
b) Per Assistència. La quota es determina en base a la renda per càpita basada en els rendiments
íntegres anuals de la unitat familiar:
-Tarifa 1: Rendiments íntegres Unitat Familiar fins a 25.000€
-Tarifa 2: Rendiments íntegres Unitat Familiar entre 25.001€ i 31.000€
-Tarifa 3: Rendiments íntegres Unitat Familiar superiors a 31.000€

Assistència al centre

Tarifa 1

Tarifa 2

Tarifa 3

144€

154€

160€

161€

175€

185€

21€

21€

21€

Diada complerta alumnes d’1 a 3 anys
quota mensual
Diada complerta aula nadons
Assistència esporàdica dia llar, prèvia
matricula i autorització del centre i de
l’Ajuntament

c) Per Assistència a la llar durant el casal d’estiu: L’assistència durant el casal d’estiu es podrà
fraccionar amb períodes de setmanes i requerirà d’una inscripció prèvia. Donat el seu caire
extraordinari no s’aplicaran les tarifes de l’article b, sent les quotes següents:
Alumnes d’1 a 3 anys

QUOTA

Assistència al Casal d’estiu, preu per setmana

41€
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Assistència al Casal d’estiu 5 setmanes

196€

Servei menjador preu per setmana

31€

Servei menjador 5 setmanes

144€

Servei menjador esporàdic

7,2€

Servei acollida preu per setmana

5,2€

Servei acollida 5 setmanes

26€

Servei acollida esporàdic

3,6€/dia

Aula de nadons

QUOTA

Assistència al Casal d’estiu, preu per setmana

46€

Assistència Al Casal d’estiu 5 setmanes

206€

Servei menjador preu per setmana portant-se el menjar de casa

10,3€

Servei menjador 5 setmanes portant-se el menjar de casa

51€

Servei menjador esporàdic portant-se el menjar de casa.

5,2€/dia

d) Per utilitzar el servei d’acollida:
Servei d’acollida
Acollida en ½ o 1 hora (matinal) preu mensual

26€

Acollida d’1 hora matinal amb caràcter esporàdic, preu per dia

3,6€

* El servei d’acollida es donarà en horari de 8 a 9 h. del matí, prèvia inscripció i en funció d’un
número mínim d’inscripcions.
e) Per utilitzar el servei de menjador:
Servei de menjador per a nadons
Menjador (de 4 a 14 mesos, portant-se el menjar de casa) en horari

51€

de 13h a 15h. Preu mensual
Menjador de caire esporàdic (de 4 a 14 mesos, portant-se el

5,2€

menjar de casa) en horari de 13h a 15h. Preu per dia
* El servei de menjador per a nadons (tant habitual com esporàdic) es liquidarà a final de mes
mitjançant rebut domiciliat.
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Servei de menjador alumnes d’1 a 3 anys
Menjador habitual. Preu mensual*

103€

Menjador de caire esporàdic. Preu per dia

7,2€

En el cas dels nadons, les famílies poden portar el menjar de casa durant tot el curs; de forma
excepcional, es podrà portar el dinar fins que l’infant tingui 14 mesos.
f) Quota de material escolar: Un únic pagament a l’inici del curs de 110 € per alumne/a.
Es facilitarà per qui ho sol·liciti poder-ho pagar el 50% al inici del curs i 50% al gener.
En el supòsit de que els alumnes s’incorporin a partir del mes de gener en endavant, la quota per
material de tot el curs serà de 60 €.
2.- Bonificacions:
Dels quatre supòsits de bonificacions, l’usuari/a del servei només podrà optar-ne al
reconeixement d’un:
2.a) Per cada dos infants matriculats pertanyents a la mateixa unitat familiar es bonificarà en un
50% el preu mensual d’assistència al centre d’un dels alumnes.
2.b) En el cas de famílies monoparentals, que puguin justificar-ho documentalment, es bonificarà
en un 50% el preu mensual d’assistència de l’alumne/a.
2.c) En el cas de famílies que disposin del títol oficial de família nombrosa, es bonificarà en un
50% el preu mensual d’assistència de l’alumne/a.
2.d) Infants amb discapacitats reconegudes i acreditades de forma oficial, es bonificarà en un
50% el preu mensual d’assistència.
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, el qual no es realitzarà sense que s’hagi
efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a diversos mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació:
a) Quan es tracti de serveis de duració inferior a 1 mes, es liquidarà l’import total de la taxa.
b) Quan es tracti de serveis de duració superior a 1 mes, es liquidarà per mesos vençuts l’import
corresponent a cada mes.
2. Es presentaran al Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que
l’Ajuntament pugui realitzar el càlcul de la liquidació corresponent.
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3. Com a norma general, tant els serveis esporàdics com els que s’estenen al llarg de varis mesos,
la liquidació es practicarà per domiciliació bancària i, en el seu cas, per mesos vençuts. En casos
excepcionals, es podrà admetre, si així ho acorda l’Ajuntament, el pagament en efectiu a les
oficines municipals, prèvia sol·licitud i justificació de l’interessat.
4. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
5. 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.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de
novembre de 2015 a Subirats, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
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