
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 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 
 
Consisteix en la utilització dels serveis de l’Escola Bressol Municipal, que 
s’especifiquen en les tarifes que en contenen en l’article 5 d’aquesta ordenança, amb 
els següents aclariments: 
 
a) Es considerarà que un àpat és habitual quan és seguit com a mínim durant una 
setmana, prèviament s’haurà de notificar a l’educadora els dies que es quedarà. 
 
b) Es considerarà que un àpat és extra quan es dóna als alumnes que habitualment no 
es queden a dinar a l’escola i que només ho fan ocasionalment. 
 
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. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tals en els articles 37 i 39 de 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. Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Despeses generals  
 
1.1.- Quota mensual 

 
190 euros 

1.2.- Quota mensual lactants 285 euros 
1.3.- Acollida matinal (8h. a 8’30 h.) 10 euros/mes 
 
Despeses menjador no lactants 

 
Preu/dia 

 
2.1.- Menú fix 

 
5,90 euros 

2.2.- Menú discontinu 6,80 euros 
2.3.- Menú extra 7,82 euros 
2.4.- Dinar fix 5’10 euros 
2.5.- Dinar discontinu 5,90 euros 
2.6.- Dinar extra 6,80 euros 
 



Es farà un descompte del 20% de la quota mensual a aquelles famílies que matriculin 
germans bessons a les escoles bressol municipals, a les que presentin carnet de 
família monoparental i a les que presentin carnet de família nombrosa.  Aquest 
descompte també s’aplicarà a la quota que s’aboni per al segon germà en cas de 
germans que estiguin matriculats, durant el mateix curs, a les escoles bressols 
municipals. Aquest descompte és acumulable. 
 
Aclariments menjador 
 
a) Es considera menú: dinar i berenar. 
b) Es considera menú i dinar fix quan l’infant es queda a partir del 50 % dels dies 

lectius del mes corresponent. 
c) Es considera menú i dinar discontinu quan l’infant es queda entre el 25 % i el 50 % 

dels dies lectius dels mes corresponent o quan l’infant que habitualment es queda 
a menjar s’hi ha quedat menys del 25 % per les circumstàncies que s’escaiguin. 

d) Es considera menú extra i dinar extra el que es dóna als infants que habitualment 
no es queden a dinar a l’escola sinó que només ho fan de manera ocasional. 

 
Aclariments generals 
 
a) El curs escolar comprèn onze mensualitats senceres corresponents als mesos que 

van de setembre a juliol. La mensualitat serà fixada a l’ordenança municipal per 
l’exercici corresponent. 

b) El servei de menjador es cobra a part, a excepció dels lactants, que està inclòs a la 
mensualitat. 

c) La matriculació per al curs escolar implicarà l’obligació de satisfer l’import de totes 
les mensualitats corresponents al curs independentment de l’assistència o no de 
l’alumne/a a l’escola sempre i quan no s’hagi signat l’autorització de la baixa de 
l’infant. En aquest cas cal tenir present que les baixes ocasionades durant els 
mesos de juny i juliol no repercutiran en la liquidació de les corresponents 
mensualitats, que s’hauran d’abonar igualment. 

d) Els rebuts de les quotes mensuals es cobraran el dia 1 de cada mes i serà a mes 
vençut. Els rebuts de menjador es comptabilitzaran a dos mesos vençuts. 

 
Article 6. 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 varis mesos, la taxa s’acreditarà 

quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al 
pagament del primer període trimestral de prestació  

 
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament complimentat 

l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute.  

 



3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 

 
4. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària. En el cas que hi hagi 

rebuts retornats per l’entitat bancària, per causes alienes a l’administració, les 
despeses bancàries que s’ocasionin les haurà de fer efectives l’usuari en el 
moment d’abonar aquest rebut. 

  
5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
La manca de pagament de les tarifes en els terminis i amb els requisits establerts per 
aquesta ordenança motivarà l’obertura del procediment recaptatori en la via 
d’apressament, que es farà d’acord amb els articles 91 i següents del Reglament 
General de Recaptació. 
 
Així mateix, la manca de pagament de la quota mensual durant dos mesos 
consecutius o dos mesos alternatius possibilitarà a l’Ajuntament efectuar la baixa de 
l’alumne/a. Pel que fa a la quota del menjar, un sol impagament significarà la baixa de 
l’alumne/a del servei de menjador. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, va ser modificada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 31 de març de 2016 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 


