ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, 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’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. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en
els articles 40, 41 i concordants 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. Beneficis fiscals
1. S’aplicarà una reducció en cas de portar germans a l’escola bressol. Per a justificar aquesta
reducció caldrà aportar còpia del llibre de família, aquesta reducció serà de:
a) Una reducció del 20 % de la taxa en cas de portar 2 germans.
b) Una reducció del 30 % de la taxa en cas de portar-hi tres germans.
c) Una reducció del 40 % de la taxa en cas de portar-hi quatre o més germans.
2. S’aplicarà una reducció per alumne matricula en funció dels ingressos de la unitat familiar
en relació amb el salari mínim interprofessional. Per a justificar aquesta reducció caldrà aportar
declaració de la renda de l’últim any de tots els membres de la unitat familiar i que constin
empadronats en el domicili del subjecte passiu. Les reducció seran:
a) Reducció del 51 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 1,5 vegades el SI.
b) Reducció del 40 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2 vegades el SI.
c) Reducció del 22 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2,5 vegades el SI.
Per gaudir de la reducció prevista en l'apartat anterior, caldrà acreditar que es compleixin els
requisits, mitjançant l'aportació de la darrera declaració de l'IRPF per part de tots els integrants
de la unitat familiar que n’estiguin obligats, presentada en la data de meritació de la taxa.
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En cas de no estar obligats a la presentació de la mateixa, caldrà certificat acreditatiu emès per
l’Agència Tributària preceptiva per la reducció. La no presentació comportarà el desestimen
d’ofici de la sol·licitud.
3. S’aplicarà una reducció del 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que d’acord
amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Per a justificar
aquesta reducció caldrà presentar el títol de família nombrosa del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.
4. S’aplicarà una reducció del 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que d’acord
amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família monoparental. Per a justificar
aquesta reducció caldrà presentar el títol de família monoparental del Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes reducció no són acumulables.
Aquestes reducció seran aplicables sobre les quotes tributàries establertes en l’article 6è,
minorant així l’import de la taxa, prèvia sol·licitud i després de que l’òrgan competent hagi dictat
resolució favorable.
Un cop aprovades, aquestes reducció s’entendran vigents mentre la present ordenança fiscal
estigui vigent.
Si en futures ordenances aquestes reducció i la manera de justificar-se no es modifiquessin, no
caldrà que s’aporti més documentació, amb una instància sol·licitant el manteniment de les
mateixes serà suficient per continuar gaudint-ne.
Aquest punt no s’aplicarà en el cas del benefici fiscal descrit en l’article 5.2, en què la
bonificació per ingressos inferiors a l’1,5 del salari mínim interprofessional s’haurà de sol·licitar
abans de l’inici de cada curs escolar, aportant la documentació pertinent.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

I TARIFA HORARI LECTIU
Matriculació tan sols el primer any d’anada a l’escola bressol

110,00 €

Horari lectiu , matí i tarda (per mes –de gener a juny i de setembre a
desembre-)

148,00 €

Horari lectiu , matí (per mes –de gener a juny i de setembre a desembre-)

89,00 €

II TARIFA HORARI EXTENSIBLE
DIES LECTIUS:

A) Utilització del servei al llarg de tot el curs (1,40 €/hora)
a) 7,30 a 9,00 h.

46,20 €

b) 8,00 a 9,00 h.

30,80 €

c) 8,30 a 9,00 h.

15,40 €

d) 12,00 a 13,00 h.

30,80 €

e) 12,00 a 15,00 h.

92,40 €

f) 17,00 a 18,00 h.

30,80 €

g) extensible de matí i migdia
Amb entrada a 7,30 h.

126,79 €

Amb entrada a 8,00 a 9,00 h.

117,04 €

Amb entrada a 8,30 a 9,00 h.

102,41 €

B) Utilització del servei de manera esporàdica al llarg del curs
a) 7,30 a 9,00 h.

4,50 €

b) 8,00 a 9,00 h.

3,00 €

c) 12,00 a 15,00 h.

9,00 €

d) 15,00 a 17,00 h.

6,00 €

DIES NO LECTIUS

a) Setmana Santa (21, 22, 23 i 24 de març), pels 4 dies
a.1) 7,30 a 9,00 h.

13,20 €

a.2) 8,00 a 9,00 h.

8,80 €

a.3) 9,00 a 12,00 h.

26,40 €

a.4) 12,00 a 13,00 h.

8,00 €

a.5) 12,00 a 15,00 h.

26,40 €

a.6) 15,00 a 17,00 h.

17,60 €

a.7) 17,00 a 18,00 h.

8,80 €

b) Juliol (per fraccions horàries, blocs per setmana)
b.1) 7,30 a 9,00 h.

16,50 €

b.2) 8,00 a 9,00 h.

11,00 €

b.3) 9,00 a 12,00 h.

33,00 €

b.4) 12,00 a 13,00 h.

11,00 €

b.5) 12,00 a 15,00 h.

33,00 €

b.6) 15,00 a 17,00 h.

22,00 €

b.7) 17,00 a 18,00 h.

11,00 €

Els blocs no s’oferiran si no hi ha un mínim de 10 alumnes

III ALTRES ACTIVITATS

TALLERS/XERRADES
a) Per les famílies amb alumnes matriculats a l’Escola bressol
Teòrics

3,00 €/h

Pràctics

5,00 €/h

b) Per les famílies amb alumnes no matriculats a l’Escola bressol
Teòrics

4,00 €/h

Pràctics

6,00 €/h
EXCURSIONS

a) Per dia

5,00 €

b) Per ½ dia

2,50 €

2. 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.
3. S’admetrà com a mitjà de pagament, els xecs guarderia o d’altres tipus de vals, xecs o
tiquets emesos per les empreses amb les quals l’ajuntament hagi signat contracte o
conveni. El procediment per pagar amb aquest mitjà serà el següent:
a.) Les unitats que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament hauran de comunicar-ho al
servei econòmic municipal abans que finalitzi el mes en el qual s’hagi d’aplicar, indicant
l’import del tiquet i la data fins la qual es farà servir aquest mitjà de pagament.
b.) No es procedirà al descompte de l’import del xec fins que aquest hagi estat abonat per
l’empresa.
c.) L’import del mensual no cobert mitjançant aquest sistema s’inclourà en la relació de
rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari.
d.) Si finalitzat el curs s’ha pagat en concepte de tiquets guarderia més diners del que s’ha
pagat dels rebuts mensuals de l’escola bressol, la persona interessada haurà de
presentar una instància a l’ajuntament, o per tramitació electrònica mitjançant certificat
digital, sol·licitant la devolució de l’import que hagi pagat de més.

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 varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8. 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. Quan es tracta de serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, transcorregut el primer, el
pagament de les quotes mensuals es realitzarà en els terminis fixats per l’Ajuntament. S’elimina la
indicació de que la quota mensual es pagarà durant els primers 5 dies de cada mes.
5. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en
les oficines municipals. En casos excepcionals en què es demostri que hi ha un perjudici per a
l’interessat si el pagament es fa amb aquest mitjà, es podrà sol·licitar fer l’ingrés amb algun altre
sistema, acreditant aquest perjudici.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

7. L’existència de més de tres quotes no liquidades de forma voluntària, comportarà l’avís a la
família de la extinció de la possibilitat del servei. La absència de resposta de la mateixa podrà
comportar la baixa forçosa del servei.
8. L’alta o bé el cessament en la recepció del servei no afectarà al pagament de la tarifa
establerta pel que fa a la matriculació, a partir del moment que el mateix s’estigui realitzant,
però s’establirà una reducció a la matrícula del 50% en els casos de baixa voluntària per part
de l’usuari anteriors a l’inici de la prestació del servei.
9. Pel que fa a l’horari lectiu i els extensibles s’efectuarà un prorrateig en funció dels dies
lectius en què s’ha fet ús del servei. Les baixes del servei s’hauran de comunicar i acreditar
abans del dia 20 del darrer mes de prestació del mateix.
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 secció 6ª de l’Ordenança
General.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Palau-solità i Plegamans, el
25 d’octubre de 2018 començarà a regir el dia 1er de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Palau-solità i Plegamans, el 25 d’octubre de 2018
L’alcaldessa
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Teresa Padrós Casañas
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