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ORDENANÇA FISCAL NUM. 24 

PREU PÙBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOL ES BRESSOL 
MUNICIPALS  

(PETIT MAMUT) 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) l’Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de 
serveis a les escoles bressol municipals que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels servei d’atenció, cura i vigilància dels nens, 
pròpies de les escoles bressol municipals, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius del preu públic les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que 
resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat pròpia d’escola bressol. 
 
Article 4. Responsables 
 
Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 37 i 39 
de l’Ordenança General. 
 
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 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic. 
 
Article 6. Quotes de tarifació social 
 
Les quotes del servei bàsic d'educació i al servei del menjador de les escoles bressol municipals, seran 
variables d'acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar. En aquest 
sentit els conceptes nucli familiar i nivell de renda familiar es defineixen de la següent manera: 
 
· Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare la mare, el/la tutor/a o 
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al 
mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de 
persones amb discapacitat. No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin al domicili de l’infant. 
 
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el 
sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella si conviu al 
domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. 
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· Renda familiar. Per tal de determinar la capacitat econòmica del nucli familiar es consideraran els 
ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les 
bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de 
cadascun dels membres del nucli familiar. En cas de no autoritzar la consulta de les dades de tots els 
membres s’aplicarà la quota més elevada. 
 
En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, 
finalització de presentacions econòmiques, etc.), es podrà sol·licitar la revisió del tram de tarifació que és 
d’aplicació per determinar el preu. Per això s’haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació 
econòmica, per tal de que la nova situació sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de 
presentar serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la 
documentació presentada. 
 
En aquest sentit es considera canvi substancial el que es produeix quan es doni una reducció/increment 
d’un 10% dels ingressos totals familiars. Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis 
substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un 
canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació del servei bàsic d’educació i/o menjador fix del 
mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els possibles canvis l’aplicaran el 
segon mes següent. 
 
D’altra banda si l’Ajuntament detecta possibles canvis de situació de renda familiar podrà iniciar d’ofici un 
procés de revisió sol·licitant la documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar de 
nou la seva situació econòmica. 

 
 

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides 

       

Membres nucli familiar Menor o igual a De a  De a  De a  De a  Més de  

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903              23.904 

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393 

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239 

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432 

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104 

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692 

Única quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 € 

       

Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h) 

       

Membres nucli familiar Menor o igual a De a  De a  De a  De a  Més de  

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904 

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393 

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239 

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432 

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104 

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692 

Quota mensual per 10 
mesos, de setembre a juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 € 

       

Servei de menjador fix      

       

Membres nucli familiar Menor o igual a De a  De a  De a  De a  Més de  

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904 

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393 

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239 

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432 

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104 



 3 

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692 

Quota diària dinar +berenar 
fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 € 

       

Casal d'estiu mes de juliol      

       

Membres nucli familiar Menor o igual a De a  De a  De a  De a  Més de  

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904 

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393 

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239 

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432 

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104 

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692 

Quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 € 

       
 

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat si la família 
amb fill o filla matriculada al centre només volgués fer ús del servei una o dues setmanes. 
 
 
Servei acollida una hora diària fixa (matí abans de les 9h o tarda a partir de les 17h) 32,50 
Acollida esporàdica 5,20 
Menjador diari esporàdic 9,80 

 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
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 del preu 
públic. 
 
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, el preu públic 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 mensual de prestació.  
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació 
del preu públic. 
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.  
 
L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació. 
 
Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop 
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota 
mensual durant els primers cinc dies de cada mes. 
 
El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les 
oficines municipals. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al 
pagament del preu públic o d’altres responsabilitats. 
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Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació als preu públic regulat en  aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de la l’Ordenança General. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18. 
de juny de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en data 12 d’agost de 2020, entrarà en vigor al dia 
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 


