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Article 1. 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 la prestació del servei d’escola bressol.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels
nens, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola
bressol municipal.
Article 4. Beneficis fiscals
1.S’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per aquesta taxa, sempre i quan el subjecte passiu estigui empadronat al municipi de
Viladecavalls.
2.Les bonificacions s’aplicaran a la Tarifa 1 exposada en l’apartat 1) de l’article 5è
d’aquesta ordenança, segons el següent barem d’ingrés anyal per persona de la unitat
familiar, i sempre i quan siguin sol·licitades pels interessats en el període que
l’Ajuntament estableixi a aquest efecte, s’aporti la documentació corresponent i prèvia revisió i
sol·licitud de qualsevol altre documentació que es consideri oportuna per part dels serveis socials
de l'Ajuntament".
Ingressos per membre unitat familiar
Límit de rendes fins a
5.391,39.6.065,28.6.739,20.7.413,12.8.087,04.8.760,96.9.434,88.-

quota
87,18.102,37.112,43.122,48.132,14.142,14.158,00.-
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3. S’aplicaran bonificacions per les famílies que acreditin la condició de família nombrosa i família
monoparental.
Quota Família Nombrosa/Monoparental (categoria general) 30% descompte de la quota general.
Quota Família Nombrosa/Monoparental (categoria especial) 50% descompte de la quota general.
Article 5. Quota Tributaria
La prestació del servei d’Escola Bressol serà d’11 mesos a l’any, així doncs es tracta d’11 quotes
mensuals.
Quota tributaria Taxa per la prestació del Servei d' Escola Bressol
Quota general

158,00.-€

Servei acollida (17:00 a 18:00)
×
×

Cada dia de la setmana 1 hora: 45,00-€ al mes.
Dies eventuals: 3.50-€ l’hora

Quota tributaria Taxa per la prestació del Servei de Menjador
Quota Menjador mensual
Menú diari

174,00.-€
10,00-€

1. Quan satisfent la quota mensual fixa pel servei de menjador es deixi d’assistir més de 2 dies
consecutius es podrà demanar descompte de 3,50- € diaris a partir del tercer dia de no
assistència i fins que es reincorpori al servei, fent efectiva aquesta petició per escrit a les oficines
de l’Ajuntament.
Es considera fix l' alumne que utilitzi el servei de menjador mes de 3 dies per setmana o mes 16
dies mensuals.
2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, s’estudiarà
el cas des de l’Àrea de Serveis Socials.
Article 6. Acreditament i període impositiu
1. La sol·licitud del servei únicament podrà ser per curs escolar.
2. En cap cas podrà utilitzar-se el servei de guarderia per dies ni hores, excepte en el cas del
servei de menjador, que si que es podrà utilitzar per dies.
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Article 7. Règim de declaració i ingrés
1.Quan se sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès de
matricula i es farà efectiu un import de 30,05euros en concepte d’ingrés a la Llar d’Infants.
2. El pagament d' aquest import es farà mitjançant l’autoliquidació.
3. Les quotes mensuals i el servei de menjador es liquidaran per l’Ajuntament o per l’Organisme que
delegui, i es farà mitjançant domiciliació bancària.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes s’ exigiran per la via de constrenyiment.
5. La manca de pagament en període voluntari de 2 rebuts consecutius de la taxa s’entendrà com a
renuncia a la prestació del servei, i per tant, es procedirà a la baixa del servei d’escola bressol.
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 8. Normes de gestió
S’estableix la jornada d’escola bressol, consistent en fer ús del servei de 9:00 a 12.00 del matí i
de 15:00 a 17:00 de la tarda.
Durant el mes de juliol és realitzarà jornada intensiva.
Prestació del servei d’Acollida en horari de 17:00 a 18:00 de la tarda
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 29 d’octubre de 2015 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 15 de
desembre de 2015, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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