Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ordenança Fiscal núm. 14
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. En els casos de germans matriculats en el mateix centre, es preveu una bonificació de la
quota del 50% del segon fill i següents matriculats.
2. En el cas de no poder-se acollir al previst en el primer punt, s’aplicarà una bonificació del
35% de la quota a les famílies que disposin del carnet de família nombrosa expedit per la
Generalitat de Catalunya. La bonificació tindrà caràcter pregat, per la qual cosa les persones
interessades que tinguin nens matriculats al centre hauran de sol·licitar l’aplicació d’aquest
benefici fiscal mitjançant instància adreçada a l’Alcaldia de l’Ajuntament en la qual s’haurà
d’adjuntar el carnet de família nombrosa i còpia del llibres de família.

3. S’estableix, mitjançant la present disposició, unes tarifes reduïdes per raó de capacitat
econòmica.
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3.1) A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent
sol·licitud, adjuntant tota la documentació requerida i també una còpia de l’última
declaració d’IRPF. Tota la documentació es presentarà al Departament de Serveis
Socials. Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.
3.2) En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre
computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la
consideració de membre computable la persona que consti empadronada en el nucli
de convivència de la persona sol·licitant, i les seves rendes s’inclouran en el còmput
de la renda familiar.
3.3) En els casos on no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la
declaració de la renta, s’haurà de presentar un certificat d’imputacions, i en cas de no
poder obtenir-lo, s’haurà de presentar una Declaració Responsable acompanyada
d’un informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos i fer-ne
una valoració de la situació econòmica de la família.
3.4) De forma excepcional i justificada, si per causes sobrevingudes al llarg del curs
les famílies veuen modificada la seva situació econòmica i hi ha un canvi econòmic
important ( atur, finalització de prestacions, etc. ) i puguin acreditar la nova situació
amb documentació, podran presentar la documentació per tal de que pugui ser
valorada pels Serveis Socials.
3.5) El reconeixement de bonificacions per família nombrosa o per germans
matriculats en el mateix centre no serà acumulable a l’aplicació de les tarifes
reduïdes previstes en aquest article i l’opció d’acollir-se a una o altre la farà l’usuari o
el seu representant.
4. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
podran prestar els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat

Euros

Escolarització jornada completa

170,00€/mes/nen

Així mateix, s’aplicarà un càrrec de 6,70€ en el rebut mensual, en els casos de quotes
retornades per les entitats bancàries, a aquelles famílies que no compleixin amb el
pagament de la quota, per tal d’assumir el cost de cada rebut retornat.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. Si la regulació del servei no preveu res en contra, s’entén que les quotes mensuals es
refereixen a un curs complert amb inici el dia 1 de setembre i finalització el 30 de juny de
l’any següent.
2. Les liquidacions de les quotes seguiran les normes següents:
2.1) la quota es meritarà el primer dia de l’any lectiu.
2.2.) Les quotes hauran d’estar domiciliades i seran recaptades mensualment, de tal
forma que durant els 10 primers dies del mes es liquidarà la quota meritada el mes anterior.
3. Excepte si hi ha previsió en contra, la falta d’assistència o la baixa o l’inici de les activitats
més enllà del dia 1 del mes que pertoqui no implicarà la devolució de la part proporcional de
la quota corresponent als dies del mes en que no s’utilitzi el servei.
4. Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol·licitar la baixa per
escrit i s’efectuarà la suspensió del cobrament dels terminis a partir del mes següent de la
prestació de la sol·licitud.
5. L’impagament de dues quotes o més pel servei de l’escola municipal, implicarà la
baixa de l’alumne previ requeriment i d’acord amb la normativa de procediment
administratiu, sense perjudici de cobrar els deutes pendents que haurà d’ajustar-se a la
normativa tributària d’aplicació.
6. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 8. Obligació del pagament.
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment en
què es presti qualsevol dels serveis o activitats regulades a l’article 6è.
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 ................... i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

Monistrol de Montserrat, 18 d’octubre de 2012.

Joan Miguel i Rodríguez
L’Alcalde President.

