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Ordenança Fiscal núm. 28 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
 
 
Modificada 11 de novembre de 2014. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 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’escolarització, atenció, cura 
i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests 
es realitzin pels serveis municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats 
d’ensenyament i altres complementaris  que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de 
l’escola bressol. 
 
Article 4. Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a 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. 
 
3. les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.6 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica. 

 

Article 6. Quota tributària 
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1. S’estableix una taxa per a la prestació del servei general d’escolarització, atenció i cura 
dels infants i una taxa per a la prestació d’altres serveis complementaris com són la 
vigilància dels infants fora de l’horari habitual de funcionament.  

Aquests serveis complementaris consistiran en la prestació del servei d’atenció als usuaris 
per  cada hora complementària de l’horari habitual de funcionament, de 8,00 a 9,00 
hores, de 17,00 a 18,00 hores o en dues franges diàries de mitja hora, compreses entre 
les 8,30 i les 9,00 i les 17,00 i 17,30 hores del mateix dia. 

2. En les tarifes esmentades en el punt primer, no resten incloses les sortides i activitats 
extraescolars, que s’hauran de satisfer en el moment en què es portin a terme. 

 
3. Per als serveis complementaris, s’estableix la possibilitat de demanar el servei de forma 
esporàdica, regular o continuada, d’acord als següents criteris: 
Es considera ús esporàdic aquell  que per circumstàncies sobrevingudes o necessitats de 
les famílies hagi de ser prestat algun dia de forma puntual, sense que els usuaris tinguin 
una previsió certa de la seva data d’ús. Per aquest ús esporàdic s’instaura el pagament de 
la tarifa mitjançant la modalitat de tiquet individual amb validesa d’1 hora total al dia. 

 
Es considera ús regular aquell que per circumstàncies d’organització laboral, familiar o 
d’altres hagi de ser prestat en diversos dies de la setmana o mes al llarg del curs escolar, 
amb alternança dels mateixos, sense que la família pugui preveure exactament la data 
concreta en què es necessitarà el servei. Per aquest ús regular s’instaura el pagament de 
la tarifa mitjançant la modalitat de bloc de 10 tiquets vàlids per a 1 hora en còmput total 
al dia.  

 
Els tiquets s’adquiriran a les oficines de l’Ajuntament en la forma en què aquest determini 
i s’hauran d’entregar a l’Escola Bressol en la data i sempre de forma prèvia a la franja 
horària  en què es necessiti el servei. El personal de l’Escola Bressol no acceptarà cap 
infant fora de l’horari habitual de funcionament si la família que no ha entregat el tiquet 
de forma prèvia, acreditant així el pagament previ del mateix.  

 
Es considera ús continuat aquell que per circumstàncies d’organització laboral, familiar o 
d’altres hagi de ser prestat tots els dies de la setmana o mes al llarg del curs escolar, ja 
sigui en la franja horària del matí o de la tarda. Per aquest ús regular s’instaura la 
modalitat de pagament mensual per domiciliació bancària al número de compte que la 
família determini. Les famílies que necessitin acollir-se a aquesta modalitat hauran 
d’indicar-ho en el moment de matricular l’infant o bé amb 5 dies d’antel·lació a l’inici del 
servei si la necessitat sorgeix un cop iniciat el curs. Aquesta domiciliació es farà sempre i 
quan la família no manifesti per escrit, i amb quinze dies d’antel·lació a l’inici de cada mes 
natural el cessament de l’ús del servei.  
 
4. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
 

Concepte Euros 
Epigraf 1.- Tarifes generals  

A) 1.1: Servei d’escola bressol jornada completa : atenció 
dels nens matí i tarda, cada nen/a al mes 

160’00€ 

B) 1.2.a): Servei d’escola bressol mitja jornada: atenció dels 
nens al matí, cada nen/a al mes 

105’00€ 

C) 1.2.b) Servei d’escola bressol mitja jornada: atenció dels 
nens a la tarda, cada nen/mes 

105’00 €  

D) 1.3: Matrícula. Per nen i curs 
         Matrícula efectuada a l’inici o durant el primer trimestre 

 
110’00€ 
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curs: 
         Matrícula efectuada a partir del 2n trimestre del curs: 

  80,00€ 

E) 1.4:  Material escolar, per nen/curs 30’00€ 
F) 1.6: Tiquet menjador, cada un 7,00 € 
G) 1.7: Tiquet menjador ( alimentació individualitzada amb 

biberons), cada dia/nen  
2’00€ 

Epígraf 2.- Tarifes per hores complementàries  
-     2.1- ús esporàdic,  
      Tiquet 1 hora complementària o 2 franges de mitja hora al 
dia: 

3,00 € 

-     2.2- ús regular 
  Bloc de 10 tiquets d’1 hora complementària o 2 franges mitja 
hora 

                            
25 €  

H) 2.3-ús continuat 
       Mensualitat corresponent a 1 hora complementària al dia 
       Mensualitat corresponent a més d’1 complementària al dia 

  
30 €  
60 €                       

          
 
 
5.En les tarifes esmentades en el punt primer, no resten incloses les sortides i activitats 
extraescolars, que s’hauran de satisfer en el moment en què es portin a terme. 
 
6. En situacions de casos de risc per a l’infant, o bé casos en què s’acrediti l’escassa 
capacitat econòmica i/o que la seva situació familiar o social ho aconselli, es podrà acordar 
reduccions a la quota de les tarifes contingudes a l’epígraf 1 de  l’article 6.4 de la present 
ordenança, a la proposta emesa per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, d’acord amb les condicions i tràmits establerts al Reglament de 
prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ( 
publicada íntegrament al BOP de data 18/06/2014). 
 
7. Es preveuen la següent tarifa reduïda:  
Reducció del 50% en les tarifes A, B, C i D de l’epígraf 1er (tarifa general) en cas de que 
el servei es presti a més d’un infant de la mateixa unitat familiar, que s’aplicarà al segon i 
successius. 
 
8. Les tarifes reduïdes seran incompatibles entre sí. 
 
 
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, que s’entén en el 
moment de formalitzar la corresponent matrícula. 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent a la tarifa 
de matrícula. 

3. El servei serà per curs escolar (de setembre a juliol), i per tant les quotes es refereixen 
a un curs complert que s’inicien a 1 de setembre de cada any i acaben a 30 de juliol de 
l’any següent 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan es tracti de serveis diaris o amb 
duració inferior a un mes, en què s’aplicarà la tarifa corresponent a un mes. 

 
2. Tractant-se de serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis mesos (curs 
escolar) es liquidarà la tarifa corresponent, per quotes mensuals d’igual quantitat, dins 
dels deu primers dies de cada mes, a partir del mes de setembre (inici del servei), 
preferiblement per domiciliació bancària. En cas de retorn de rebuts amb domiciliació 
bancària, per qualsevol circumstància  imputable al contribuent, aquest es farà càrrec de 
les despeses financeres que se’n derivin. 
 

3. L’import corresponent al mes de juliol, es liquidarà per meitats iguals juntament amb la 
corresponents als dos mesos anteriors. 

4. La tarifa corresponent a la matrícula meritarà amb la seva presentació i es procedirà al 
seu cobrament durant els 10 primers dies del mes d’agost anterior al començament del 
curs, juntament amb la quota de material. Per als serveis que es donin d’alta durant el 
curs, la tarifa de matrícula que correspongui segons el moment en què es demani, es 
liquidarà en el moment de començament del servei, juntament amb la tarifa corresponent 
al primer mes i la quota de material corresponent. Només s’abonarà una taxa de matrícula 
per infant i curs, per bé que les famílies que sol·licitin la baixa no tindran dret a la reserva 
de plaça per aquell mateix curs. 

5. Excepte si hi ha previsió en contrari, la falta d’assistència o l’inici de les activitats més 
enllà del dia 1 del mes que pertoqui o la baixa no comunicada formalment a l’Ajuntament, 
no implicarà la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als dies del mes 
en què no s’utilitzi el servei.  

6. En cas de baixa voluntària de l’alumne en el servei, aquesta es comunicarà sempre a 
l’Ajuntament de forma que quedi constància escrita, per instància presentada 
presencialment a l’AOC o per instància electrònica i tindrà validesa i efectes des de la data 
de la seva presentació.    

7. Preferentment la baixa s’haurà de sol·licitar amb anterioritat al dia 15 del mateix mes 
en quin cas s’efectuarà la suspensió del cobrament de la quota mensual a partir del mes 
següent de la presentació de la sol·licitud. Cas que no sigui possible comunicar la baixa en 
els primers 15 dies del mes i en el moment que es comuniqui la baixa els rebuts ja hagin 
estat passats a cobrament, la família el pagarà íntegrament i l’Ajuntament procedirà a 
retornar la quantitat proporcional que correspongui als dies de baixa. En cas que la família 
ordeni el no cobrament del rebut íntegre, l’Ajuntament lliurarà un nou rebut amb el cost 
dels dies de servei i el recàrrec imposat per l’entitat bancària pel retorn del primer rebut.     

8. L’impagament de dues quotes o més pel servei implicarà la baixa de l’alumne previ 
requeriment i d’acord amb la normativa de procediment administratiu, sens perjudici dels 
deutes pendent de cobrament que seguirà el corresponent expedient d’acord a la 
normativa tributària d’aplicació. 

9. Les famílies podran sol·licitar un fraccionament de les quotes,sempre per escrit, 
indicant la durada prevista del mateix i acompanyant la documentació econòmica 
pertinent per tal que des del serveis socials s’informi positivament la seva exempció 
d’interessos. Cas de no aportar-se la documentació econòmica o amb informe negatiu dels 
serveis social, la petició de fraccionament generarà la liquidació corresponent d’interessos, 
segons determina la norma tributària que en resulti d’aplicació.  

 
Article 9. Infraccions i sancions  
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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 Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
 
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 fiscal 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 pel ple en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 2007, 
i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 
 
Diligència.- Per fer constar que s’ha inclòs les modificacions aprovades en el Ple de data 
26 d’octubre de 2016. 
 


