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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 
TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
 
 

Article 1r. - Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per serveis a les Escoles Bressol municipals. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis a les Escoles Bressol Municipals especificats en les 
tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades, pels serveis de les Escoles Bressol Municipals que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els pares o tutors, quan el beneficiari sigui un menor 
d’edat. 
 
Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció 

tributària o que collaborin a cometre-la. 
 
Article 5è.  Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 
Malgrat el que disposa el punt anterior es concediran les següents reduccions : 
 
A) Bonificacions pels alumnes empadronats a Premià de Dalt amb els pares o tutors, que formin  part d’una família 
nombrosa: 
   
Si la renda de la unitat familiar es inferior a 4 vegades el salari mínim interprofessional,  
es concedirà una bonificació del 10 % en la quota d’assistència mensual. 
 
B) Bonificacions pels alumnes empadronats a Premià de Dalt amb els pares o tutors, que formin  part d’una família 
monoparental: 
   
Si la renda de la unitat familiar es inferior a 2 vegades el salari mínim interprofessional,  
es concedirà una bonificació del 10 % en la quota d’assistència mensual. 
 
C) En aquells casos que l’Àrea de Serveis Socials ho consideri adient, s’aplicarà el règim de bonificacions que 
estableixi en el seu informe.  
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D) En cas de coincidir dos o més germans escolaritzats, es concedirà una bonificació del 10% de la quota 
d’escolarització. 
 
Les reduccions caldrà sol·licitar-les tot adjuntant tota la documentació justificativa d’acomplir les condicions 
establertes (Carnet família nombrosa o llibre de família, darrera declaració de renda, certificat de convivència). 
 
Cada alumne podrà beneficiar-se únicament d’una bonificació, en cas de concurrència o atorgament de subvenció 
per una altra administració, s’aplicarà la que sigui més favorable a l’alumne. 
 
 
Article 6è.  Quota tributària  
 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 
I. SERVEI ESCOLA BRESSOL, durant el calendari escolar, import per curs: 
 

QUOTA       curs 
escolar 

Horari TAXA1-3 
anys 

TAXA 
lactants 

A de 9 a12 h 1.450 € 1.590 € 

B  de 9 a 13 h 2.400 € 2.560 € 

C   de 12 a 17 h 2.400 € 2.560 € 

D 
de 9 a 12 i 
de 15 a 17h 

1.620 € 1.780 € 

 
 
Les quotes s’han calculat prenent com a referència el total de dies lectius establerts en el calendari escolar aprovat 
anualment, per tant no inclouen els períodes i dies de vacances. Aquest import anual es satisfarà en 10 quotes 
mensuals. Les matriculacions de nous alumnes satisfaran la primera de les quotes en el moment de formalitzar la 
matrícula i la resta d’ octubre a juny.  La resta d’ alumnes satisfaran les quotes de setembre a juny.  
 
Quota B i C inclou menú. Per menú no servit, avisant abans de les 9h30’, es descomptarà 3 €. 
 
II. SERVEIS COMPLEMENTARIS ESCOLA BRESSOL : 
 
 

SERVEI MENJADOR 
QUOTA A i D 

de 12 a 15h 1.330 € 

 
Per menú no servit, avisant abans de les 9h30’, es descomptarà 3 €. 
 
 

Permanència fix de 8 a 9 h. 30,00 €/mes 

Menjador esporàdic 12,00 €/àpat 
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Permanència esporádica de 
8 a 9 h. 

5 € 

Matí esporàdic de 9 a 12 h. 15,21 € 

Tarda esporádica de 15 a 
17 h. 

10,14 € 

Tallers 4 €/hora 

Espais educatius 3 €/hora 

 
III. SERVEI ESCOLA BRESSOL, fora del calendari escolar: 
 

QUOTA Horari 

TAXA1-3 
anys 
(setmanal 5 
dies) 

TAXA 
lactants 
(setmanal 5 
dies) 

A de 8 a12 h 50 € 55 € 

B  (+M) de 8 a 13 h 60 € 65 € 

SERVEI MENJADOR 
(+M) 

de 12 a 15h 20 € 

MENÚ (M) Àpat diari 4,6 € 

 
S’aplicaran les reduccions següents: 
 

- Els alumnes que vinguin 2 setmanes .......... 10 % sobre el total de la quota( no inclòs el menú) 
- Els alumnes que vinguin 3 setmanes .......... 15 % sobre el total de la quota( no inclòs el menú) 
- Els alumnes que vinguin 4-5 setmanes ....... 25 % sobre el total de la quota( no inclòs el menú) 

 
Article 7è.  Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.  
La quota mensual es irreduïble. 
En cas de renúncia a la plaça d’escolarització, cessament o modificació en la utilització del servei per qualsevol 
causa caldrà comunicar-ho per escrit, justificant els motius, abans dels dies 20 i es tramitarà la baixa o modificació, 
si s’escau, amb efectes a partir del mes següent. 
Pel que fa als nous alumnes, es cas de renuncia a la plaça després de la matricula i abans de l’inici del curs escolar la 
devolució correspondrà a l’import satisfet deduint 50,00 € per despeses de gestió. 
 
Article 8è. Règim de declaració i 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. 
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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 en els terminis 
fixats per l’Ajuntament. 
 
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. 
 
 
Article 9è. Notificacions de les taxes 
 
A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic  
regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan 
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al 
pagament del preu públic al que substitueix. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Premià de Dalt el 17 d’ octubre de 2016 entrarà en vigor 
el dia 1 de gener de 2017  i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
 
  

 


