Ordenança núm. 4.4
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DE SERVEIS
DE L'ESCOLA BRESSOL DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics del servei de l'escola bressol municipal
de l'Ajuntament de Matadepera, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4
d’aquesta Ordenança.
Els serveis que, de moment, ofereix el centre són:
a) Servei d’escola bressol
b) Servei d’acollida
c) Servei de menjador
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que se satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades a l’escola bressol
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les escoles bressol privades que actualment concorren en la realització d’activitats
similars a les que es desenvolupen a l’escola bressol municipals, el preu públic es
transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis
d’escola bressol, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis d’escola bressol municipals de caràcter periòdic hagin
de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la
notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que
el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del
preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o activitats prestats a què
es refereix l’article 1.
En cas de tractar-se de menors d’edat, seran subjectes passius els seus progenitors,
progenitores, tutors, tutores o persones responsables legals.

Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
2. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà mensualment la que es fixa
en les tarifes que s’indiquen a continuació:
Servei d’escola bressol jornada completa:
-

P0 P1 i P2: 184,92€ mensuals per 11 mensualitats

Servei d’acollida de 8 a 9h, de 12 a 13h o de 17 a 18h:
-

Cada dia de la setmana 1 hora: 32€ al mes
Cada dia de la setmana ½ hora: 16€ al mes
Dies eventuals: 3€ l’ hora
Dies eventuals: 1,5€ ½ hora

Es podrà realitzar el servei d’acollida en franges de 2 mitges hores el mateix dia, és a
dir una hora diària fraccionada.
El servei d’acollida de les 12 a les 13 hores no es durà a terme sinó hi ha com a
mínim 5 usuaris/es inscrits diàriament
En cap cas l’ infant podrà romandre més de 9 hores diàries a l’escola bressol.
Servei de menjador
Servei mensual
dinar i berenar fix
dinar fix

Import
148,59€
136,88€

berenar fix

30,86€

nadons fix
Servei esporàdic

30,86€
Import

dinar i berenar esporàdic

8,42€

dinar esporàdic

7,86€

berenar esporàdic

1,68€

nadons esporàdic

1,5€

S’entén com a usuari/a fix del servei de menjador aquell o aquella que en fa ús com a
mínim 4 dies a la setmana

Article 5. Meritament del preu públic
1. L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des que
es presti o realitzin qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 1.
L’obligació neix des del moment de la formalització de la matrícula i finalitza quan es
comunica la baixa mitjançant comunicació expressa que haurà de presentar-se amb el
corresponent formulari a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de Ajuntament de Matadepera.
Aquesta baixa tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud.
2. L’ alta, modificació o baixa dels serveis fixes de menjador i acollida s’haurà de comunicar
presentant el corresponent formulari a l’OAC de l’ajuntament de Matadepera. L’alta,
modificació o baixa tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud.
3. Es tindrà dret a la devolució d’un import de 2,60€ diaris en les quanties regulades en
l’article anterior en concepte de servei mensual de menjador (modalitat dinar i berenar fix o
dinar fix), a partir del tercer dia consecutiu d’absència.
Article 6. Bonificacions
En el cas de ser membre de la família nombrosa o monoparental la tarifa de servei d’escola
bressol i del servei de menjador (modalitat dinar i berenar fix o dinar fix) es reduirà en un
20%. Caldrà acreditar aquesta condició documentalment presentant el Títol de Família
Nombrosa o Títol de Família Monoparental.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1.El preu públic per al servei d’ escola bressol es pagarà mensualment, durant els quinze
primers dies del mes mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà la persona interessada
a les oficines municipals.
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
3. No són admeses com a formes de pagament els xecs guarderia o d’altres formes
anàlogues

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera, 15
d’octubre de 2018, i publicada definitivament la modificació al Butlletí Oficial de la Província
de 21 de desembre de 2018, començarà a regir el dia 1r. de gener 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.

