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Ordenança fiscal núm. 33 

 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 
 
Art. 1r. FONAMENT I NATURALESA.- 
 
D'acord amb el que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març), l'Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca estableix preus públics per la prestació del servei d’escola bressol, 
l'especificació dels quals s’exposa a les tarifes regulades a l'article 4rt. d'aquesta ordenança. 
 
 
Art. 2n. CONCEPTE.- 
 

1. El Servei d’escola bressol consisteix en la prestació del servei d’escolarització, 
atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les 
esmentades escoles, quan aquests es realitzin pels serveis municipals. 

 
2. Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin algunes activitats o serveis que es descriuen al paràgraf anterior, prestats 
pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

 
3. Si amb posterioritat a l'establiment d'aquest preu públic, cessessin en la prestació 

dels serveis altres entitats privades que actualment concorren en la realització 
d'activitats similars a les que es desenvolupen en el Departament de Serveis Socials, 
el preu públic es transformarà en taxa. 

 
4. En el supòsit de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 

l'Ajuntament aprovarà l'ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per 
prestació del servei d’escola bressol, que entrarà en vigor a partir de la data en què 
es publiqui l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
5. Quan els preus públics per serveis prestats pel Departament d’Ensenyament tinguin 

caràcter periòdic i hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 
2n., no serà necessari realitzar la notificació a què es refereix l'article 102 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. 

 
6. El que es disposa en el punt anterior serà d'aplicació encara que la quota de la taxa 

resulti incrementada respecte de l'import del preu públic al que substitueixi, sempre 
que l'increment es correspongui amb una actualització de caràcter general. 

 
 
Art. 3r. 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 realització d' activitats a què 
es refereix l'article 2n.1 de la present ordenança. 
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Art. 4t. QUANTIA DEL PREU PÚBLIC.- 
 
Les tarifes d'aquests preus públics seran les següents: 
 

 
 

CURS 2019-2020 

MESOS DE GENER A  

AGOST DE 2020 

CURS 2020-2021 

MESOS DE SETEMBRE A 

DESEMBRE DE 2020 

ESCOLA BRESSOL HORARI 
PREU MES 

 

PREU 

ESPORÀDIC 

 

PREU MES 

 

PREU 

ESPORÀDIC 

 

ESCOLARITZACIÓ 

MENSUAL (11 

Quotes) 

Matí  9:00h a 12h 

Tarda 15h a 17:00h 

TARIFACIÓ 

SOCIAL 
---- 

TARIFACIÓ 

SOCIAL 
---- 

MITJA JORNADA 

(11 Quotes) 

Matí:  9:00h a 12:00h   100,98 € ---- 110,00 € ---- 

Tarda: 15:00h a 17:00h 72,42 € ---- 80,00 € ---- 

COMPLETAR LA 

MITJA JORNADA 

DE MANERA 

ESPORÀDICA 

Matí:  9:00h a 12:00h      ----- 7,14 € ----- 7,14 € 

Tarda: 15:00h a 17:00h ----- 7,14 € ----- 7,14 € 

 

ACOLLIDA 

 

Matí 1ª hora 7:00h a 8:00h 24,14 € 4,56 € 24,14 € 4,56 € 

Matí 8:00h a 9:00h 24,14 € 4,56 € 24,14 € 4,56 € 

Migdia: 12:00 a 13:00(sense 

dinar) 
24,14 € 4,56 € 24,14 € 4,56 € 

Permanència: 17:00h a 

18:00h 
24,14 € 4,56 € 24,14 € 4,56 € 

MENJADOR AMB 

BERENAR INCLÒS 

12h a 15h.  

Mesos de setembre, 

desembre, gener, abril i 

juliol 

98,76 € 7,63 € 98,76 € 7,63 € 

MENJADOR AMB 

BERENAR INCLÒS 

12h a 15h. 

Mesos d’octubre, novembre, 

febrer, març, maig i juny 

115,23 € 7,63 € 115,23 € 7,63 € 

MENJADOR 

LACTANTS 
12h a 15h.  88,23 € 4,83 € 88,23 € 4,83 € 

BERENAR 

 

Durant la franja horària 

15-16:45 hores 
12,00 € 0,70 € 12,00 € 0,70 € 

 
 
TARIFACIÓ SOCIAL DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL (ESCOLARITAT) 
 
S’estableix tarifació social en el preu d’escolarització a jornada completa per a les famílies 
empadronades a Sant Andreu de la Barca, en funció del seu nivell de renda, d’acord al 
quadre següent: 
 

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA 

Llindar màxim de 
renda de la unitat 

familiar 

Superiors a  
34.242,00 € 

o no 
residents 

Entre 
27.182,00 € i 
34.241,00 € 

Entre 
21.323,00 € i 
27.181,00 € 

Entre 
17.541,00 € i 
21.322,00 € 

Entre 
17.540,00 € i 
10.465,00 € 

Renda 
familiar 

inferior a 
10.464,00 € 

Quota mensual a 
abonar per les 

famílies (11 
mensualitats) 

Quota de 
173,40 € 

Quota de 
147,39 € 

Quota de 
138,72 € 

Quota de 
130,05 €   

Quota de  
102,00 €   

Quota de 
71,40 € 
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A part de residir a Sant Andreu de la Barca de manera efectiva, caldrà, a més: 
 

- Que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en 
l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en 
aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una 
plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu. 
 

- Que cap dels membres de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca o, en cas que algun membre de la unitat familiar en 
tingui, adopti un compromís de pagament de fraccionament del deute o una 
compensació del mateix. 

 
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que superant els límits 
previstos en el quadre anterior puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat 
econòmica, hauran d’adreçar la seva petició, declaració responsable i documentació 
justificativa a la Regidoria d’Ensenyament per tal de valorar les demandes presentades i 
emetre, si s’escau i amb coordinació amb els Serveis Socials Municipals, informe favorable a 
la concessió de bonificació superior a l’establerta. Aquest criteri serà important tenir-lo en 
compte especialment en cas de disposar de places vacants i que per tant no reben 
subvenció per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
El càlcul de la renda de la unitat familiar s’extreu de la suma de la totalitat dels ingressos de 
tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys (renda de l’últim exercici fiscal liquidat). 
 
En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi econòmic substancial 
durant almenys tres mesos consecutius, es podrà sol·licitar la revisió del tram de tarifació 
que és d’aplicació per determinar el preu. Per això s’haurà d’acreditar documentalment 
aquesta nova situació econòmica, per tal de que la nova situació sigui valorada per 
l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. 
En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació presentada. 
 
A efectes de l’aplicació d’aquesta tarifació social, s’entendrà per unitat familiar la formada 
únicament per l’alumne, els seus pares i els seus germans. 
 
Altres bonificacions del servei d’escolarització a temps complert: 
 
- Famílies nombroses i monoparentals 
 
els alumnes matriculats a les escoles bressol municipals membres de famílies nombroses o 
monoparentals tindran una bonificació del 50% de la quota mensual. En cas de tractar-se 
d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. 
 
Atès l’alt percentatge de bonificació, aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel 
mateix concepte (escolarització). 
 
- Família amb un segon fill matriculat a les escoles bressol  
 
Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon fill matriculat a les 
escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10%. En cas de disposar de rendes 
dins dels barems que es contemplen a la tarifació social, aquest 10% s’aplicarà al tram de 
renda familiar assignat. 
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Art. 5è. MERITAMENT.- 
 
El preu públic regulat en aquesta ordenança es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei. 
 
 
 
Art. 6è. INFRACCIONS I SANCIONS.- 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General 
Tributària, la seva normativa de desenvolupament i de l'ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció aprovada per aquest Ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 7 de novembre de 2019, començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2020, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 


