
Ordenança Fiscal núm. 14

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.

Article 1 

Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  s’estableixen els
preus públics per la prestació del servei d’escola bressol. 

Article 2 

Objecte

L'objecte dels presents preus públics el constitueix la utilització dels serveis que presta
l’escola bressol municipal per a nens i nenes compresos entre els quatre mesos i els
tres anys.

Article 3 

Subjectes passius

1.  Són  subjectes  passius  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 els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola
bressol.  Aquest  pagament  es  farà  efectiu  en  onze  mensualitats  irreductibles  de
setembre a juliol. 

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 

Naixement de l’obligació de pagament i pagament de l’obligació. 

1. L’obligació d’aquest pagament sorgeix en el moment de matricular l’infant al centre i
coincidint amb el mes de la seva incorporació. 



2. La matriculació comporta l’acceptació del període escolar de setembre a juliol de
l’any següent.

Article 6 

Tarifes

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa,
en funció de les franges horàries establertes.

2. Les tarifes del preu públic son les següents:

HORARI
(ASSISTÈNCIA DIÀRIA)

Tarifa 
general

Tarifes reduïdes
Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E

Jornada completa
(Horari de 8:45 a 17 h.)

250,00 €
125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 €

Jornada Partida
(Horari de 8:45 a 12 h. i de 15 a 17 
h.)

190,00 €
95,00 € 114,00 € 133,00 € 152,00 € 171,00 €

Mitja jornada complementada
(Horari de 8:45 a 15 h. o de 12  a 17
h.)

230,00 €
115,00 € 138,00 € 161,00 € 184,00 € 207,00 €

Mitja jornada
(Horari de 8:45 a 12 h. o de 15 a 17 
h.)

165,00 €
82,50 € 99,00 € 115,50 € 132,00 € 148,50 €

Horari extensible fix 
(Horari de 7:45 a 8:45 h. matí o de 
12 a 13 h. migdia)

45,00 €
22,50 € 27,00 € 31,50 € 36,00 € 40,50 €

SERVEIS ESPORÀDICS

Hores extres de servei 6,00 €

4. Les tarifes reduïdes seran d’aplicació a les famílies, la renda disponible de les quals
sigui igual o inferior als màxims establerts en el següent apartat.

La renda disponible màxima mitjançant el sistema de renda equivalent, en base a l
´Index de renda de suficiència de Catalunya,  IRSC (7.967,73 €),  i  emprant l’escala
d’Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer lloc, la mida equivalent de la
llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon
membre  i  0,3  per  cada  membre  addicional)  i,  en  segon  lloc,  multiplicar  la  mida
equivalent  de  la  llar  per  l’IRSC.  La  primera  columna  mostra  la  renda  equivalent
corresponent a 1 vegada l’IRSC i la segona 1,50 IRSC.

Composició unitat
convivència

Renda disponible
màxima anual

Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E



Dos membres 11.951,60 17.927,39 23.903,19 29.878,99 35.854,79

Tres membres 14.341,91 21.512,87 28.683,83 35.854,79 43.025,74

Quatre membres 16.732,23 25.098,35 33.464,47 41.830,58 50.196,70

Cinc membres 19.122,55 28.683,83 38.245,10 47.806,38 57.367,66

Sis membres 21.512,87 32.269,31 43.025,74 53.782,18 64.538,61

Set membre 23.903,19 35.854,79 47.806,38 59.757,98 71.709,57

Vuit membre 26.293,51 39.440,26 52.587,02 65.733,77 78.880,53

a) Es podrà sol·licitar bonificació mitjançant la corresponent sol·licitud per escrit, per
aquells  alumnes  que  es  matriculin  a  l’Escola  Bressol  municipal,  sempre  que
acompleixin els requisits que s’indiquen en els següents apartats.

b) El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de
membres de la unitat familiar. Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i
saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma dels ingressos anuals
que per qualsevol concepte percep aquesta unitat i es relaciona el total d'ingressos
amb el nombre total de membres de la unitat familiar.

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar
durant  l’any  corresponent  al  darrer  exercici  fiscal  tancat  en  el  moment  de  cada
convocatòria.

c) S’entendrà com a unitat familiar els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona
encarregada de la guarda i protecció del menor, l’alumne/a sol·licitant, els germans
solters menors  de vint-i-cinc  anys  i  que convisquin  en el  domicili  familiar  a  31 de
desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es
tracti  de  persones  amb  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial,  així  com,  els
ascendents dels  pares que justifiquin la  seva residència al  mateix domicili  que els
anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

d) En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custodia del fil/filla sol·licitant
no sigui compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui
amb l’ alumne/a sol·licitant de l’ ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre
computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de
la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

e) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar
únicament:  el  sol·licitant,  els  seus progenitors,  encara que no convisquin,  i  els fills
comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de
custòdia que estableixi el conveni regulador.

f) Unitats familiars amb situació de violència de gènere

En aquests casos caldrà actuar atenent al  que s’estableixen en els articles 33,  en
relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i  48, en relació al



tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 . 2.5.2008). 

5. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

L’informe  haurà  d’estar  signat  per  un  professional  de  l’Àrea  de  Serveis  Socials,
motivant-se de forma suficient  en base a dades econòmiques i  de salut,  violència
domèstica o valoració d’alt risc social. 

Article 7 

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 50% de la tarifa corresponent al segon i successius
germans matriculats alhora en el centre.

Aquesta  bonificació  s’aplicarà  sobre  la  tarifa  que  correspongui  segons  el  nivell  de
renda de la unitat familiar, o en defecte sobre la tarifa general.

No s’aplicarà aquesta bonificació sobre els serveis esporàdics.

L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a la sol·licitud de la mateixa.

Article 8 

Règim de declaració i d’ingrés

1.  El  pagament  del  Preu  públic  es  farà  en  11  mensualitats  per  curs  escolar,  de
setembre a juliol, mitjançant domiciliació bancària, preferentment.

La domiciliació de la quota mensual és a càrrec de l’Ajuntament de Sentmenat, cal
complimentar el full d’autorització bancària que facilitem en l’escola bressol i portar-lo
degudament segellat per l’entitat. Qualsevol altra opció de pagament cal sol·licitar-la
de forma oficial a l’Ajuntament (mitjançant instància). 

2. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9

Infraccions i sancions

Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulat
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 55 a
58 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipal.

Article 10

Normes de gestió



Canvis de domiciliacions

En el cas de canvi de domiciliació bancària, cal avisar amb suficient antelació a la
direcció de l’escola i omplir l’imprès de domiciliació bancària. Igualment es comunicarà
amb suficient antelació (15 dies abans de finalitzar el mes) qualsevol canvi en l’horari
habitual de l’infant. 

Baixes

Les  baixes  definitives  s’hauran  de  comunicar  mitjançant  el  formulari  de  baixa
degudament signat per part del/la tutor/a legal de l’alumne/a, quinze dies abans de la
finalització del mes i es crearà una vacant. 

Si  un alumne es  dóna de baixa  després  del  15 de maig.  Es  cobraran els  mesos
restants del curs (mesos juny i juliol). 

Modificacions d’horaris

Les peticions de canvis de tarifes s’hauran de fer amb una antelació mínima d’un mes.

Si per necessitats de la família, durant el mes es produeix un increment en l’horari
habitual de l’infant que comporti la modificació de la franja horària que té establerta i/o
hores extres, la quantitat corresponent d’aquest increment serà carregada en el rebut
del proper mes.

Absències

Es convenient avisar a l’escola quan un infant no assisteixi més d’un dia. 

La no assistència a l’escola durant un termini de dos mesos, sense justificació suposa
la baixa de l’infant i es disposarà de la plaça vacant.

Disposició addicional

Primera

S’habilita a l’Ajuntament per a subscriure convenis amb empreses que prestin el servei
de xec guarderia, vals, tiquets o instruments similars per tal de facilitar el pagament de
les quotes establertes a la present Ordenança.

Els convenis subscrits i la seua gestió hauran de respectar l’establert a la normativa
general tributaria i restant que sigui d’aplicació.

Disposicions finals

Primera

En tot el que no preveu la present Ordenança, se li aplicaria la ordenança general i
demés disposicions d'aplicació.

Segona 

Aquesta  ordenança  fiscal,  amb  les  modificacions  aprovades  pel  Ple  en  sessió



celebrada, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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