ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
REGULADORA DE LA TAXA PER A 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 RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei d’Escola Bressol.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’Escola Bressol.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària i els sol·licitants de la prestació del servei, pares, mares o tutors dels menors
assistents a l’Escola Bressol.
Article 4. RESPONSABLES
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que collaborin a cometre-la.
Article 5. QUOTA
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
CURS ESCOLAR (SETEMBRE A JUNY)
- Drets de matrícula, per curs escolar
42,65 €
- Quota d’escolarització mensual pels alumnes de P-1 i P-2 i amb un horari de
(8:45h a 13h i de 15h a 17h)
136,45 €
- Quota d’escolarització mensual pels alumnes de P-0 i amb un horari de
(8:45h a 13h i de 15h a 17h
150,00 €
CASALET JULIOL I AGOST
-Assistència en règim de jornada de matí de (8:45h a 13h) durant els mesos de juliol i agost i
mes pels alumnes de (P0)
-Assistència en règim de jornada de tarda de (15h a 17h) durant els mesos de juliol i agost i
mes pels alumnes de P-0
-Assistència en règim de jornada de matí de (8:45h a 13h) durant els mesos de juliol i agost i
mes pels alumnes de P-1 i P-2
-Assistència en règim de jornada de tarda de (15h a 17h) durant els mesos de juliol i agost i
mes pels alumnes de P-1 i P-2
MENJADOR
- Quota mensual del servei de menjador per als nens fixos de (13h a 15h)
- Per 1 servei de menjador per als nens fixos
- Per 1 servei de menjador eventual:
- Per 1 servei de menjador eventual per a nens menors de 6 mesos (sense menú)

per cada
102,00€
per cada
48,00 €
per cada
92,79 €
per cada
43,66 €
60,00 €
4,10 €
9,30 €
5,20 €

HORES COMPLEMENTÀRIES
- Hora complementària mensual de (7.45h a 8.45h)
- Hora complementària mensual de (13h a 14h) (Sense menjador)
- Hora complementària eventual

30 €
30 €
3,00 €

Els alumnes que facin l’hora complementària del mati i del migdia tindran un 10% de descompte.
En el cas que 2 germans facin 1 hora complementària, un d’ells tindrà descompte del 25%
2. Cobrament de les quotes
2.1.El cobrament de les quotes del menjador serà per mes vençut.
2.2. El cobrament de la quota mensual d’assistència es farà durant la primera quinzena; pel que fa a
l’horari complementari, quota de menjador i menús, es farà a mes vençut.
2.3. Els pares o tutors dels alumnes estan obligats al pagament de la Taxa establerta per
l’Ajuntament. Les quotes hauran d’abonar-se íntegrament -fins i tot si l’alumne no hi assisteix
per causa de malaltia o per qualsevol altre motiu - mitjançant domiciliació bancària dels rebuts.
En cas de devolució d’un rebut per impagament, les despeses bancàries que s’originin es
repercutiran al deutor, i es tramitarà per la via de constrenyiment.
2.4. La manca de pagament d’una mensualitat i/o dels serveis complementaris implicarà,
automàticament, la pèrdua del dret d’assistència a l’escola. Malgrat això, abans de cursar la
baixa definitiva d’un alumne es requeriran els seus responsables i es concedirà un termini per
regularitzar la situació. El no pagament de dues mensualitats comportarà la revisió del cas i, si
es considera oportú, es declararà la plaça vacant i susceptible de ser ocupada amb noves
demandes d’escolarització.
2.5. La no assistència, sense justificació i durant dos mesos, comportarà la baixa de l’alumne a
l’escola.
2.6. El cas que interessi sol·licitar la baixa d’un alumne s’haurà de comunicar a la direcció de
l’escola com a mínim amb un mes d’antelació - en cas contrari haurà d’abonar el rebut mensual
corresponent - La comunicació de la baixa serà per escrit i degudament signada pels pares o
tutors.
3. Reduccions i especificacions de la quota
3.1 Durant el casalet d’estiu, i els mesos de juliol i agost:
3.1.1

Es podrà contractar mig mes natural de quota d’assistència i mig mes natural de quota
de menjador fixa. L’assistència es podrà contractar per quinzenes naturals, matins i/o
tardes.

3.2 El mes de setembre, si per motius de preparació i adequació de les instal·lacions es tanca
l’escola bressol durant la primera Quinzena, les quotes d’assistència, la quota de menjador fixa i
l’hora complementària mensual obtindran una reducció del 50%.
3.3 La matrícula es pagarà anualment. Un cop iniciat el curs es podrà prorratejar els drets de
matrícula en funció del període (mesos) d’utilització del servei. L’import únicament es retornarà
si és per qüestions imputables a l’escola (manca de servei o altres) o per causes de força major.
Durant el període lectiu (mesos de setembre a juny) les baixes d’un mes comportaran la pèrdua
de la plaça.
4. Gaudiran d’exempció:
4.1. Aquells contribuents que, segons els Serveis Socials Municipals, es trobin en una situació
d’extrema necessitat.
4.2. Gaudiran d’una exempció de l’hora complementària mensual de 13h a 14h aquelles famílies
amb infants matriculats a l’escola Pedralta (caldrà acreditació documental).

5. Bonificacions:
5.1. Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre les quotes d’assistència i de la quota fixa del servei
de menjador per als nens fixos, a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola
bressol. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon fill i següents.
5.2. Els alumnes que facin l’hora complementària del mati i del migdia tindran un 10% de
descompte.
5.3. En el cas que 2 germans facin 1 hora complementària, un d’ells tindrà descompte del 25%.
5.4.Gaudiran d’una bonificació del 30% sobre la quota d’assistència els fills de les famílies
nombroses o monoparentals.
Aquesta bonificació s’aplicarà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, sempre que els
ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 12.908,16 € en el cas de família
monoparental amb 1 fill, de 19.362,24 € en el cas de família monoparental amb 2 fills. En el cas de
famílies nombroses el límit serà de 25.816,32 € i que el número de fills no excedeixi de 3, de
32.270,40 € si el número de fills és 4, de 38.724,48 € si el número de fills és 5, de 45.178,56 € si el
número de fills és 6, i 51.632,64 € si el número de fills és 7 o superior. En la corresponent
sol·licitud de bonificació el subjecte passiu titular de la família nombrosa haurà d'acreditar el
compliment d'aquests requisits mitjançant la presentació del carnet de família nombrosa, certificat
de convivència i certificat d'ingressos corresponent a la declaració de l'IRPF presentada el darrer
exercici fiscal. Els membres de la unitat familiar majors d’edat hauran de signar una autorització
perquè es puguin consultar les seves dades de caràcter tributari. La sol·licitud s'haurà de renovar
anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que van donar lloc a la concessió de la
bonificació.
No es podran acollir a la bonificació quan el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència
disposin d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual.
Les bonificacions incloses en aquesta Ordenança no es podran acumular, exceptuant les
assenyalades en els punts 5.2 i 5.3 d’aquest apartat.
Es considera unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix domicili i que
figuren inscrites en el padró d’habitants en el moment de la sol·licitud de bonificació.
Article 6. ACREDITAMENT
L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment de formalitzar la corresponent matrícula, sempre
que, per necessitats del servei, no s’hagi de retardar la incorporació a l’escola del menor. En aquest cas la
taxa s’acreditarà al moment que es comenci a gaudir del servei.
Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
El cobrament de les quotes s’efectuarà mensualment, mitjançant rebut derivat de la matrícula.
Article 8. INFRACCIONS I SANCIONS
La quota imposada s’exigirà pel procediment de constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expressa.
Santa Cristina d'Aro, desembre de 2018

