
 
 
 
Ordenança núm 24  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE 
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  L’ALEGRIA. 

 
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació  
 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la 
prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria. 

2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
corresponent a la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria d’aquest municipi. 

 
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta a través de la 
mercantil SUARA SERVEIS SCCL. 
 
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria, 
ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió 
indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del servei públic.  
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació  
 
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria. 
 
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en el 
moment en que s’iniciï la prestació del servei.  
 
 
Article 3. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta 
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries de serveis a l’escola Bressol 
municipal l’Alegria, prestat per SUARA SERVEIS SCCL.  
 
Article 4. Tarifes  
 
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les que 
es detallen seguidament: 
 
Quotes de tarifació social 
 
Les quotes del servei bàsic d'educació i al servei del menjador de l’escola bressol, 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. 
 
1. Drets d’inscripció/reserva de plaça, materials i sortides. 

2. Serveis bàsics d’educació (de 9 a 12 h i de 15 a 17 h) 
Serveis bàsics d'educació per a famílies de i0 i i1: 

 
Serveis bàsics d’educació per a families de i2: sense cost 
 
3. Servei de menjador fix per a totes les families (i0, i1 i i2):   

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides per a famílies de i0 i i1: 
       

Membres nucli familiar Menor o igual 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 € 
 
 
       
Drets d'inscripció/reserva de plaça per a totes les famílies de i2: sense cost 
 
Quota de material i sortides per a totes les famílies de i2: 40,00 € (única quota) 
 

       

 

       

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 € 

       

      

       

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

       



4. Casal d’estiu del mes de juliol per a totes les famílies (i0, i1 i i2):     

 
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. 
 
· 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. 

 
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 € 

 
2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus de 
gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació.  
 
Article 5. Gestió i recaptació  
 
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per SUARA 
SERVEIS SCCL, d’acord amb el que disposa el contracte de concessió de data 3 d’agost de 2017, en 

      

       

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 € 

       



el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei i les persones obligades al 
pagament, i s’hauran de fer efectives en els  terminis que regula el reglament del Servei. 
 
Article 6. Obligació de pagament 
 
1.- L’obligació de pagament neix des del moment de la formalització de la matrícula. Per als infants 
matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de Serveis bàsica d’educació tindrà periodicitat mensual per tal de 
facilitar el pagament fraccionat del preu total del servei. S’entén que les famílies adquireixen el 
compromís de pagament íntegre de les 11 quotes mensuals d’escolarització del curs (o a partir del 
mes d’incorporació de l’infant a l’escola) corresponents al fraccionament del preu del conjunt del curs 
escolar (de setembre a juliol). 
 
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota la quota de Serveis bàsica d’educació serà gratuïta de 
setembre a juny, però hauran d’abonar la quota mensual del mes de juliol corresponent a l’activitat 
d’estiu.  
 
2.- Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de “Inscripció/reserva de plaça, material i 
sortides” es farà en un sol pagament anual segons tarifació social establerta 
  
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota de quota de “Material i sortides” es farà en un sol 
pagament anual de 40,00€. 
 
 
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 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 
de juliol de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de setembre de 2022, regirà des 
del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 
 


