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Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 20, apartat 6è, 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 49, 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, aquest Ajuntament estableix la tarifa
per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança, i
que tindrà naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic i no tributari.
Article 2n.- Supòsit de fet
Constitueix l’objecte de la tarifa la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura
i vigilància dels nens, servei de menjador, i altres complementaris propis de les
escoles bressol, quan aquests es realitzin per serveis municipals gestionats de forma
indirecta i en règim de concessió de serveis.
Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament de la tarifa els pares i mares o tutors legals dels menors
alumnes matriculats que es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Quota
1. La quantia de la tarifa serà la següent:
Quota escolaritat
Mensualitat
Mensualitat 2 germans al centre
Mensualitat 3 germans al centre
Mensualitat família nombrosa o monoparental
Quota serveis complementaris
½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix
½ hora extra diària. Usuari esporàdic
1 hora extra diària. Usuari esporàdic
Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic
Berenar fix
Berenar esporàdic
Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar)
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371,25
148,50
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1,89
3,78
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75,00 €
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2.-Gaudiran d’una reducció del 50% en la quota d’escolaritat per a les famílies
d’aquells infants que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació infantil, siguin
retinguts a l’escola bressol, per indicació de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic
(EAP) del Departament d’Ensenyament, i estiguin en situació socio-econòmica
desafavorida. Per gaudir de la reducció caldrà presentar, a més de la sol·licitud,
dictamen o informe de l’EAP i informe dels serveis socials en relació a la situació
socioeconòmica.
5è.- Naixement de l’obligació
L’obligació de pagament de la tarifa neix amb l’inici de la prestació de serveis o la
realització de l’activitat que justifiquen la seva exigència.
6è.- Forma de gestió
1.- La tarifa pels serveis d’escola bressol es gestionarà per la concessionària del
servei i integrarà la seva retribució, segons allò previst en la legislació de contractes
del sector públic i els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte.
2.- En el cas de les prestacions de serveis esporàdiques, la tarifa es podrà exigir en
règim d’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud.
L’ingrés de la quota s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
3.- Tractant-se de prestacions de serveis d’escolaritat, en el moment de formalitzar
la matrícula es podrà exigir en dipòsit l’import de la primera quota mensual.
En els períodes subsegüents, la quota mensual es satisfarà dins els primers cinc dies
de cada mes.
En el cas dels usuaris dels serveis complementaris i de menjador, la quota es satisfarà
durant els primers cinc dies de cada mes posterior.
El pagament de les quotes previstes en aquest apartat es podrà fer mitjançant
domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a l’administració del centre.
4.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament no es presti el servei o no
es realitzi l’activitat, procedirà la devolució de l’import satisfet.
5- Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, de
conformitat amb la normativa vigent.
A aquest efecte, el responsable del servei comunicarà a la Tresoreria de l’Ajuntament,
amb periodicitat mensual, la relació de rebuts no satisfets en la forma prevista en els
apartats anteriors.
Disposició final
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Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Canet de
Mar el 21 de juny de 2018. No havent-se presentat reclamacions durant el període
d’exposició pública, l’acord fou elevat a definitiu en data 23 d’agost de 2018.
L’ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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