Ordenança fiscal núm. 18
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel
que s'aprovà la refosa de la Llei estatal Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i
vigilància dels nens i, pròpies de les escoles bressol, durant el curs escolar o durant el casal d’estiu
que potestativament es pugui organitzar en funció de la demanda, quan les mateixes es realitzin
pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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.
2. Estaran obligats al pagament de 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
Es consideraran els següents beneficis fiscals:
1. Per als alumnes empadronats a Cabrils amb pares o tutors que formin part d’una família
nombrosa o monoparental: bonificació del 5% de l’import mensual o del total de la suma dels
imports mensuals en el supòsit de dos o més germans.
2. Per als alumnes empadronats a Cabrils, en els casos que els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Cabrils ho considerin adient s’aplicarà el règim de bonificacions que estableixi
el seu informe.
3. En el cas de coincidir dos o més germans escolaritzats al centre, s’aplicarà la bonificació del
5% del total de la suma dels imports mensuals dels dos o més germans.
La bonificació caldrà sol·licitar-la amb la documentació justificativa d’acompliment de les
condicions establertes (carnet de família nombrosa o llibre de família).
La concessió del benefici fiscal té caràcter pregat, per la qual cosa haurà de ser sol·licitat pel
subjecte passiu.
En qualsevol cas, les bonificacions no seran acumulatives ni tindran efectes retroactius.

Les quotes tributàries subjectes a bonificació són les següents:
 Servei d’escolaritat
 Servei de permanència





Servei de vacances
Servei d’espai infants i família
Servei de menjador

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa corresponent als conceptes establerts en l’article 2 es determinarà
aplicant les tarifes següent:

Tarifa
1. Servei d’escolaritat

1

a. Tarifa del servei per trams de nivell de renda familiar
Tram
1

Nivell de renda familiar
Inferior a 19.000 €

Opcions
Opció 1

Horaris
8:45-12:00h
15:00-17:00h

Import
180,00 €

Opció 2

8:45-13:00h
15:00-17:00h
8:45-12:00h
8:45-13:00h
8:45-12:00h
15:00-17:00h
8:45-13:00h
15:00-17:00h
8:45-12:00h
8:45-13:00h
8:45-12:00h
15:00-17:00h

195,00 €

240,00 €

Opció 3
Opció 4

8:45-13:00h
15:00-17:00h
8:45-12:00h
8:45-13:00h

Tarda esporàdica (quota diària)

Opció 3

15:00-17:00h

10,00€

Tarda setmanal (quota mensual)

Opció 4

15:00-17:00h

25,00€

Entre 19.000,01 € i
50.000,00 €

2

Opció 3
Opció 4
Opció 1
Opció 2

Superior a 50.000,01 €

3

Opció 3
Opció 4
Opció 1
Opció 2

125,00 €
150,00 €
195,00 €
210,00 €
140,00 €
165,00 €
225,00 €

170,00 €
195,00 €

b. Tarifa del servei de tardes

Tarifa

2. Servei de permanències

Import
2

a. Permanència fixa (quota mensual) ..................................................................
b. Permanència esporàdica (quota diària) ...........................................................

40,00 €
5,10 €

3. Servei de vacances

3

a. Casal d’estiu (quota mensual) .........................................................................
4. Servei d’espai infants i família

115,00 €

4

a. Servei (quota trimestral) ..................................................................................

20,00 €

5. Sortides escolars
a. Transport “Arboretum”......................................................................................
b. Visita a la granja .............................................................................................

8,00 €
25,00 €

6. Ús de matalassos per usuaris menjador
c.

Manteniment i reparació (quota puntual) .........................................................

5,00 €

7. Llibres de comunicació amb les famílies
a. Llibreta (quota puntual) ...................................................................................
b. Diari fi de curs (quota puntual) ........................................................................

9,00 €
9,00 €

8. Projecte de les aules
a. Llibret del projecte ...........................................................................................

12,00 €

9. Servei de cuina i menjador
a. Tarifa
mensual
servei
fix
5
dies
a
la
setmana
..................................................
b. Tarifa
mensual
servei
fix
4
dies
a
la
setmana
..................................................
c. Tarifa
mensual
servei
Fix
3
dies
a
la
setmana
.................................................
d. Tarifa ús servei esporàdic (per dia) .................................................................
e. Tarifa ús servei esporàdic només berenar ......................................................

135,00€
110,00€
90,00€
8,90€
1,00€

1.

Tarifes de tarda:
a. Els serveis de tarda només són pels usuaris dels serveis d’escolaritat de mitja
jornada (Opció 3 i Opció 4).
b. La tarifa de tarda esporàdica es correspon a la quota del servei d’escolaritat d’una
tarda individual.
c. La tarifa de tarda setmanal es correspon a la quota mensual pel servei d’escolaritat
d’una tarda a la setmana, havent de ser el mateix dia de la setmana.

2.

El servei de permanències s’oferirà inicialment només al matí de 08.00 a 08.45. El servei de
permanència a la tarda s’obrirà sempre i quan hi hagi demanda suficient.

3.

El servei de vacances s’oferirà per les tardes del mes de juliol, fins l’últim dia del calendari
lectiu. El servei s’obrirà sempre i quan hi hagi demanda suficient.

4.

El servei d’espai infants i família és per a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats a l’escola
Bressol. El servei consta de dues hores a la setmana. El servei s’obrirà sempre i quan hi
hagi demanda suficient.

Article 7. Acreditació 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.
3. En el cas del casal d’estiu, la taxa s’acreditarà quan es presenti la sol·licitud del servei.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa que es determinarà amb l’aprovació de les normes complementàries que aprovi
anualment el Patronat de l’Escola Bressol i/o en el seu defecte el Reglament Intern del Patronat..
2.Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà al servei municipal corresponent tots els
elements objecte de la declaració a efectes de determinar la taxa corresponent.
3. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol 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.
4. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat
en les oficines municipals.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
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 Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional Primera. 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 fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 d’octubre de 2018, començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

