Ajuntament
EL BRUC

Ordenança Fiscal núm. 25
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 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
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.
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, excepte les detallades a l’article 6.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, es poden atorgar ajuts directes (beques i altres ajuts) en els
casos en què l’interès social ho aconselli, i previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
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Article 6. Quota tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes
1.1 General: atenció dels nens

150,00 €/mes

1.2. Menjador (tot el mes)

120,00 €/mes

1.3. Per cada àpat (dinar)

7,00 €

1.4. Hores de canguratge tots els dies

30,00 €/mes

1.5. Hores de canguratge dies aïllats
1.6. Quota anual per a material (prorratejada en onze
mensualitats, de setembre a juliol)

3,00 €/hora
70,00 €/curs

2. S'estableix les següents reduccions sobre la quota general:
2.1. Reducció de 20€ sobre la tarifa general per assistència de germans en el mateix centre: aplicable
a tots els alumnes que acreditin la condició legal de germans i assisteixin simultàniament al centre
Aquesta tarifa haurà de ser sol·licitada per la unitat familiar en el moment de produir-se el fet, i haurà
d'acreditar-se mitjançant còpia del llibre de família o document legal substitutiu i suficientment
fefaent.
2.2.Reducció de 30€ sobre la tarifa general, per rendes inferiors a 25.000 euros anuals: aplicable als
alumnes que pertanyin a unitats familiars que acreditin una renda total inferior als 25.000 euros
anuals i que la unitat familiar ostenti alguna de les següents condicions : a) Que algun dels membres
de la unitat familiar (pare, mare o tutor legal si s'escau) sigui titular de l'impost sobre béns immobles
en el municipi d'El Bruc i/o de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en el moment de produir-se
la formalització de la matrícula de l'alumne al centre; o b) Que algun dels membres de la unitat
familiar (pare, mare o tutor legal si s'escau) sigui titular d'un contracte de lloguer sobre un habitatge
del municipi d'El Bruc que disposi de subministrament d'aigua potable contractat; o c) Que sigui
treballador per compte de l'Ajuntament d'El Bruc. Aquesta tarifa podrà sol·licitar-se en qualsevol
moment durant el curs, i serà només aplicable a la facturació corresponent al mes immediatament
següent al de l'aprovació de la seva concessió per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament, que en
tot cas s'haurà de produir en el termini màxim d'un mes comptat de l'endemà de la data en que es
formalitzi la sol·licitud, i haurà d'acreditar-se mitjançant còpia de la/es declaració/ns de renda
presentades davant l'AEAT en el darrer període exigible. En el cas de situació de separació legal o
divorci dels membres parentals de la unitat familiar de l'alumne, s'haurà de completar la documentació
amb l'aportació del conveni o sentència de separació a efectes de ponderar la renda a efectes de la
present tarifa.
2.3. Reducció de 50€ sobre la tarifa general per rendes inferior a 18.000 euros anuals: aplicable als
alumnes que pertanyin a unitats familiars que acreditin una renda total inferior als 18.000 euros
anuals i que la unitat familiar ostenti alguna de les següents condicions : a) Que algun dels membres
de la unitat familiar (pare, mare o tutor legal si s'escau) sigui titular de l'impost sobre béns immobles
en el municipi d'El Bruc i/o de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en el moment de produir-se
la formalització de la matrícula de l'alumne al centre; o b) Que algun dels membres de la unitat
familiar (pare, mare o tutor legal si s'escau) sigui titular d'un contracte de lloguer sobre un habitatge
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del municipi d'El Bruc que disposi de subministrament d'aigua potable contractat; o c) Que sigui
treballador per compte de l'Ajuntament d'El Bruc. Aquesta tarifa podrà sol·licitar-se en qualsevol
moment durant el curs, i serà només aplicable a la facturació corresponent al mes immediatament
següent al de l'aprovació per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament, que en tot cas s'haurà de
produir en el termini màxim d'un mes comptat de l'endemà de la data en que es formalitzi la
sol·licitud, i haurà d'acreditar-se mitjançant còpia de la/es declaració/ns de renda presentades davant
l'AEAT en el darrer període exigible. En el cas de situació de separació legal o divorci dels membres
parentals de la unitat familiar de l'alumne, s'haurà de completar la documentació amb l'aportació del
conveni o sentència de separació a efectes de ponderar la renda a efectes de la present tarifa.
2.4. Reducció de 20€ sobre la tarifa general per les següents situacions:
a). Família nombrosa. S’acreditarà amb el carnet de família nombrosa vigent.
b). Família monoparental. S’acreditarà amb el carnet de família monoparental vigent.
c). Víctimes de violència de gènere. S’acreditarà mitjançant resolució administrativa i/o
sentència judicial ferma.
3. Les reduccions regulades als anteriors apartats hauran de sol·licitar-se en el moment en que es
sol·liciti l’alta en el servei, i podran acumular-se si es donen acumulativament els diferents supòsits. Al
llarg de la durada del període de meritament de la present taxa, els serveis municipals podran
comprovar la persistència de les condicions que han motivat l’aplicació de reduccions sobre la quota
general, que podran ser revocats en el mateix moment de comprovar-se per part de l'ajuntament, o
comunicar-se per part dels interessats, la desaparició del fet. Tanmateix, també es revisarà l’aplicació
de la reducció regulada en l’apartat 2.3 i 2.4, prèvia sol·licitud de la persona interessada, en el cas de
mort d’un dels membres de la unitat familiar de l’alumne o bé en el cas de separació legal o divorci
dels membres parentals de la unitat familiar de l’alumne quan així s'informi favorablement per part
dels serveis socials municipals.

Article 7. Acreditament i període impositiu
Atès que el servei s’estén 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 serà liquidada per l’Administració.
2. Els imports corresponents a la Taxa esmentada s’abonaran de l’1 al 10 a mes vençut, mitjançant
rebut domiciliat que emetrà l’Ajuntament. En casos excepcionals, es podrà efectuar el pagament en
efectiu a les Oficines municipals, prèvia sol·licitud per escrit a l’Àrea de Tresoreria de l’Ajuntament.
3. La sol·licitud de baixa definitiva a la llar d’infants s’ha de presentar per escrit a les oficines de
l’Ajuntament i si aquesta es produeix en el transcurs del mes no donarà dret a la devolució de les
tarifes. La baixa definitiva suposa la pèrdua de la plaça per a la resta del curs i següents.
4. En cap cas s’entendrà com a baixa definitiva la sol·licitud de baixa dels alumnes de la classe de 2 a
3 anys presentada durant els tres últims mesos del curs escolar.
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5. Tenint en compte que el curs escolar s’estableix des del mes de setembre al mes de juliol de l’any
següent, el pagament serà d’onze mensualitats encara que no s’assisteixi a l’escola alguns dels mesos
del curs.
6. El no pagament de dues mensualitats consecutives pressuposa que l’Ajuntament té dret a revisar el
cas i a donar de baixa l’infant, quedant lliure aquesta plaça. El deute tributari generat pel no
pagament es tramitarà per la corresponent via executiva a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
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. 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
17 de maig de 2017 i que ha quedat definitivament aprovada en data 19 de juliol de 2017, entrarà en
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en tot cas serà vigent per al
Curs escolar 2017-2018 i següents i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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