Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Article 1r. - 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 2n. - 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 3r. - 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 4t. - 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 5è. Beneficis fiscals
Aplicables únicament per a famílies empadronades a Canyelles:
1. Bonificació sobre la taxa del 50%
a) Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb
ingressos iguals o inferiors al SMI.
b) Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos
iguals o inferiors al SMI + el 50% del mateix.
c) Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys,amb ingressos
iguals o inferiors al SMI + el 75%.
d) Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb
ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI.
e) Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys,amb ingressos
iguals o inferiors a 2 vegades el SMI + el 75%.
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2. Bonificació sobre la taxa del 25%
a)

Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb
ingressos que no superin el SMI + el 50% del mateix.

b)

Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos
que no superin el SMI + el 75% del mateix.

c)

Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos
que no superin 2 vegades el SMI.

d)

Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb
ingressos que no superin 2 vegades el SMI + el 50%.

e)

Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos
que no superin 3 vegades el SMI.
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3. En els casos en que resultin suficientment acreditades situacions de famílies amb nens
menors que requereixin una atenció especial i/o presentin circumstàncies d’ incapacitació,
juntament
amb
una
manca de
recursos
econòmics
per
part
del nucli familiar/progenitors/persones legalment responsables del menor, previ informe dels
serveis socials municipals.
Les famílies que portin 2 o més germans a la llar d’ infants al mateix temps se’ls aplicarà una
bonificació del 25% sobre el total de la quota sempre i quan els ingressos de la unitat
familiar no superin els 2.500 € nets mensuals.
4. Les famílies que acreditin tipologia legal de nombrosa o monoparental – per títol expedit
a tal efecte des de la Generalitat de Catalunya - gaudiran d’ una bonificació del 20% sobre el
total de la quota, sense valoració expressa dels ingressos familiars – en atendre les
especials dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar que aquests tipus de famílies
han de suportar. No obstant l’ exposat, quan aquesta tipologia de famílies compleixin
requisits econòmics determinats als apartats 1 / 2 del present article, podran accedir a la
bonificació de percentatge que en correspongui.
Els percentatges de bonificació previstos en els apartats 1 / 2 / 3 / 4 del present article no
seran en cap cas acumulables – operarà en tot cas el més favorable a la unitat familiar
beneficiària.
La Junta de Govern Local de l’ Ajuntament a proposta de la regidoria de Benestar Social
podrà acordar bonificació de la taxa operativa no subjecta als percentatges fixats als
apartats 1 / 2 / 3 / 4 d’ aquest article – en atendre circumstàncies socials concurrents –
revisables per períodes trimestrals.
Article 6è. - Quota tributària

1. Quota tributària per totes les matriculacions
DRETS DE MATRICULACIÓ ESCOLA BRESSOL -a abonar en 2
pagaments per 1/2 de l’ import dalt indicatMaterial -exceptuant el grup de nadonsHORARI HABITUAL – de 8.30 h A 16.30 hEs meritaran 11 mensualitats per curs
HORARI PERMANÈNCIA - de 8.00 h a 8.30 h matins HORARI PERMANÈNCIA - de 16.30 h a 17.00 h tardes -

96,00 €
40,00 €
174,72.-€/mes
12,00.-€/mes
12,00.-€/mes
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-opera exempció d’ IVA per aquests conceptes d’ escolarització infantil.
2. Altres serveis educatius
ESPAIS EDUCATIUS “ El Tren de Tots Colors”
Import
Espai Familiar (infants de 0 a 3 anys acompanyats pels pares, servei de
matí dilluns i dimecres)
1 dia setmana – càrrec mensual
18,00 €
2 dies setmana – càrrec mensual
29,00 €
Tardes en família (tallers, xerrades i sessions per a famílies amb infants de
0 a 6 anys acompanyats pels pares o familiar major de 18 anys) preu per
gratuït
dia per infant
Preu per dia infant + germà/na
gratuït
Espai Nadó
1 dia setmana –mensual (infants de 0 a 1 anys acompanyats del pare o
18,00 €
mare només matins de dimarts 10h 12h. Segon germà descompte del 50%)
Servei de canguratge –càrrec per hora (infants de 1 a 5 anys (P-5). Segon
germà descompte del 50%) servei diari en horari de la Llar d’Infants
-opera exempció d’ IVA per aquests conceptes d’ escolarització infantil.

8,00 €

SERVEI MENJADOR
Preu per unitat de menjar : es determinarà per acord Junta de Govern Local en funció del
número d’ usuaris total i del preu mínim ofert per l’ empresa subministradora / IVA inclòs.
Els preus dels diferents serveis educatius prestats s’ actualitzaran anualment per IPC
operatiu.
La resta de l’ article 6 no es modifica.
3. En el cas de l’import pel servei de menjador, els usuaris que un dia concret no en facin
ús pel motiu que sigui, ho hauran de comunicar a la Direcció del centre abans de les 10.00h
del matí d’aquell dia. Si es fa més tard d’aquesta hora l’import del servei es repercutirà
íntegrament a l’usuari, doncs les dietes ja estan cursades passada aquesta hora i la
despeses de preparació del menjar ja han sigut efectives.
4. En el cas d’aquells alumnes que, per la raó que sigui, sol•licitin un horari de matí (servei
més curt de l’habitual) podran sortir de la llar a partir de les 12,30h amb la finalitat per no
trencar la dinàmica del grup. Passada aquesta hora, els alumnes podran ser recollits pels
seus pares o tutors, sense dret a descompte respecte la taxa per dia sencer, atès que les
despeses de funcionament general de la llar hi son igualment estigui l’alumne tot el dia o no.
Els alumnes que per causes excepcionals, bé perquè estiguin malalts o per causes
d’urgència, poden de sortir abans de l’horari establert, puntualment.
5. Les persones que acreditin treballar per l’ Ajuntament en qualsevol de les seves
diferents àrees – àmbit funcionarial o laboral – durant el termini de vigència de la seva
relació de treball municipal- gaudiran d’ un descompte del 20% en les quotes previstes en
aquest mateix article.
Article 7è. 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.
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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.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.
b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. 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.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
5. Les quotes acreditades 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 9è. 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
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canyelles a 18 de desembre de
2019 començarà a regir el dia 1r de l’any 2020 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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