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ORDENANÇA NÚM. B4 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del 
Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
(RDL 2/2004, de 5 de març), aquest Ajuntament estableix el preu públic pel servei 
d’Escola Bressol, que es regirà per aquesta ordenança, les normes de la qual s’atenen 
al que disposa l’article 127 de l’esmentat RD legislatiu. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic l’aprofitament dels serveis de l’Escola 
Bressol Municipal El Coral i l’Escola Bressol Municipal Colobrers, mitjançant la 
matriculació a la mateixa. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Estaran obligats a efectuar el pagament les persones que tinguin la pàtria potestat o 
els representants legals dels menors matriculats a l’Escola Bressol Municipal. 
 
La matriculació comporta l’acceptació del període escolar previst en aquesta 
ordenança.  
 
El període escolar s’estableix des de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any següent.  
 
Article 4t. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones beneficiàries que sol·licitin els serveis de 
l’Escola Bressol. 
 
Article 5è. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 
tarifes contingudes a l’apartat segon d’aquest article per a cadascun dels diferents 
serveis o activitats, i no podrà ser objecte de prorrateig excepte en el cas del servei de 
menjador que es liquidarà a raó de la seva utilització efectiva. 
 
2.  Les tarifes d’aquest preu públic són les següents: 
Preus públics i Franges horàries de les Escoles Bressol Municipals El Coral i 
Colobrers.  
Curs 2012-2013 
 

 

Concepte 
Quota mensual en 

11 mensualitats 

Servei bàsic escolaritat (5 hores diàries)* 161,00 



 
 

ORDENANCES 2012 
 
 

Ordenança núm. B4 - Preu públic prestació de serveis a les escoles bressol municipals (JGL 26-6-12) 2 
 

Mensual 25,00 
1 hora complementària diària 

Esporàdic 3,75 €/dia 

Dinar fix mensual 150,00 

Dinar + berenar fix mensual 161,00 

Dinar esporàdic 8,25 €/dia 
Servei Menjador 

Berenar esporàdic 1,15 €/dia 

 
Concepte:  
TARIFA SERVEI MENJADOR ESCOLAR 

Quota mes Amb berenar i mes 

Servei menjador fix 5 dies a la setmana 
150,00 161,00€ 

Servei menjador fix 4 dies a la setmana 
120,00  129,00 

Servei menjador fix 3 dies a la setmana 
90,00 97,00 

Servei menjador fix 2 dies a la setmana 
60,00 64,50 

Servei menjador esporàdic 
8,25 €/dia 1,15 €/dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte:  
TARIFA SERVEI MENJADOR ESCOLAR 
SETEMBRE I DESEMBRE 

Quota 
menjador 
 

Amb berenar  

Servei menjador fix 5 dies a la setmana 
112 €/mes 120,75 €/mes 

Servei menjador fix 4 dies a la setmana 
90 €/mes 95,45 €/mes 

Servei menjador fix 3 dies a la setmana 
60 €/mes 63,25 €/mes 

Servei menjador fix 2 dies a la setmana 
             45 

€/mes 
47,15 €/mes 

Servei menjador esporàdic 
8,25 €/dia 1,15 €/dia 
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* FRANGES HORARIES DE 5 HORES:  
 
Opció base Opcions possibles Què paguen les famílies 

8 a 13 hores (sense dinar) Quota 5 hores 

8 a 13 hores (amb dinar) Quota 5 hores + cost menjador 
Opció 1 
 
8 a 13 hores 

8 a 15 hores (amb dinar) Quota 5 hores + cost menjador  

9 a 12 i 15 a 17 (sense 
dinar) 

Quota  5 hores 

8 a 12 i de 15 a 17  
Quota 5 hores + 1 hora complementària 
(matí) 

9 a 13 i 15 a 17 (sense 
dinar) 

Quota 5 hores + 1 hora complementària 
(migdia) 

9 a 12 i de 15 a 17 + 17 a 
18  

Quota 5 hores + 1 hora complementària 
(tarda) 

9 a 13 i de 15 a 17 (amb 
dinar) 

Quota 5 hores + cost menjador  

Opció 2 
 
9 a 12 
i 
15 a 17 
hores 

9 a 17 hores (amb dinar) Quota 5 hores + cost menjador 

Opció 3 
 
12 a 17 
hores 

12 a 17 hores (amb dinar) Quota 5 hores + cost menjador 

 
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor 
afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 
 
Article 6è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La matriculació comporta l’acceptació del període escolar establert de l’1 de 

setembre al 31 de juliol de l’any següent. 
 
2. Les persones obligades al pagament han de satisfer puntualment la tarifa que els 

correspongui d’acord amb les serveis sol·licitats. 
 
3. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació en un compte 

obert a qualsevol entitat financera. 
 
4. L’ incompliment de l’obligació de pagament de dos rebuts consecutius determinarà 

la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva en el centre. 
 
5. Les tarifes de servei bàsic d’escolaritat es liquidaran mensualment entre els mesos 

de setembre a juliol inclusivament. 
 
6. El pagament es farà per avançat els primers 10 dies de cada mes.  
 
7. L’aplicació de la tarifa dels serveis complementaris i servei de menjador es 

cobraran per mes vençut, segons el consum realitzat, i durant els 11 mesos 
d’obertura de l’escola bressol.  
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8. Es considera un/a usuari/a fix del servei de menjador els infants que en faci ús un 
mínim de dos dies fixos a la setmana (sempre els mateixos dies). 
A l’inici de curs o a l’inici del mes les famílies hauran de notificar a la direcció del 
centre la modalitat en l’ús del servei de menjador (fix o esporàdic). 

 
9. Si una família ha encarregat el servei de menjador i a mig matí ha de marxar per 

causes no imputables a l’escola bressol, se li cobrarà igualment el servei de 
menjador. 

 
10. Els serveis complementaris de matí, migdia i tarda es prestaran sempre i quan hi 

hagi un mínim de 6 infants fixes mensuals. 
 
11. Si un alumne es dona de baixa a partir del mes de maig, l’usuari vindrà obligat a 

pagar la totalitat de la quota del servei bàsic d’escolaritat del curs escolar. 
 
 
12. Podran sol·licitar bonificació de la quota d’Escola Bressol, les famílies que   tinguin 

dos o més fills o filles escolaritzades en el centre. La bonificació establerta pel 
segon fill o filla matriculat/da a l’Escola Bressol serà d’un 10% de la quota i pel 
tercer fill /a d’un 15% de la quota. 

 
Article 7è. Baixes 
 
Baixes abans de començar el curs 
 
En el cas d’un infant matriculat que no arribi a assistir a l’Escola Bressol, i no estigui 
degudament justificada la seva absència, originarà la baixa automàtica de la plaça i 
crearà una vacant.  
 
Baixes durant el curs 
 
Les baixes definitives s’hauran de comunicar mitjançant l’imprès de baixa degudament 
signat per part del tutor legal de l’infant, 15 dies abans de l’acabament del mes a 
l’efecte de poder cobrir la vacant i per tal de donar de baixa del padró del mes 
posterior. 
  
Durant els períodes de baixa temporal justificada s’abonarà igualment la quota per 
concepte del servei d’escolaritat. 
 
Les absències reiterades i no justificades durant un període d’un mes podrà donar lloc 
a la baixa definitiva del dret de reserva de plaça de  l’infant i la cobertura immediata 
de la plaça vacant. 
 
Les baixes que es produeixin durant el curs no donen dret a la devolució de la part 
proporcional de la quota prorratejada del mes de juliol.  
 
Si un alumne es dona de baixa a partir del mes de maig, l’usuari vindrà obligat a 
pagar la totalitat de la quota del servei bàsic d’escolaritat del curs escolar. 
 
 
Servei de menjador a l’escola bressol 
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En cas d’absència justificada de l’infant al servei de menjador es descomptarà la part 
corresponent al cost del servei que correspongui als menús contractats. Per fer efectiu 
el descompte, aquesta absència haurà d’ésser comunicada a la direcció de l’EBM entre 
les 9:00 hores i les 9:30 hores del mateix dia. En cas contrari es cobrarà el servei.  
 
 
Article 8è. Bonificacions 
 
Podran sol·licitar bonificació de la quota d’Escola Bressol, les famílies que tinguin dos o 
més fills o filles escolaritzades en el centre. 
La bonificació establerta pel segon fill o filla matriculat/da a l’Escola Bressol serà d’un 
10% de la quota i pel tercer fill /a d’un 15% de la quota. 
 
Els fills i filles dels treballadors de l’Escolar Bressol “El Coral” tenen dret a una plaça 
gratuïta en el centre (capítol XVI article 69 del XI conveni col·lectiu d’àmbit estatal de 
centres d’assistència i educació infantil). 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir de l’ú de setembre de 2012. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 


