Ajuntament de Montesquiu

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) 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 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà
per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció,
cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol,
quan aquests es realitzin pels serveis municipals.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 6
d’aquesta Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes
de l’escola bressol o llar d’infants.
Article 4t.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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Article 1r.- Fonament i naturalesa
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TAXA REGULADORA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
ELS PUTXINEL·LIS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24

B

Aprovada provisionalment pel Ple del dia 16 de juny de 2020 la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de a taxa per a prestació del servei d’escola bressols
Els Putxinel·lis i atès que durant el tràmit d’informació no s’hi ha formulat
al·legacions, ha quedat automàticament elevat a definitiu i es publica el text íntegre
de l’Ordenança
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Les bonificacions hauran de sol·licitar-se mitjançant una instància a la seu electrònica
de l’ajuntament i tindran efecte a partir del mes següent al de l’atorgament i no
tindran caràcter retroactiu. Seran vigents durant el curs escolar pel qual es sol·licita
la bonificació.
Per gaudir de la bonificació, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la
següent documentació:
a. Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a
legal.
b. Volant de convivència.
c. Declaració jurada del sol·licitant conforme l’alumne no percep cap tipus de
subvenció pel mateix concepte per part d’algun organisme públic.
d. Llibre de família.
e. Certificat de discapacitat, si escau.
f. Carnet de família monoparental, si escau.
g. Carnet de família nombrosa, si escau.
h. Resolució de constitució d’acolliment, si escau.

Ajuntament de Montesquiu
Plaça de República, 1-2, Montesquiu. 08585 (Barcelona). Tel. 938529100. Fax: 935136027

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-4
CVE 2020022731
Data 24-8-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Procediment i gestió de les bonificacions
Les bonificacions s’aplicaran a les quotes d’escolarització. La matrícula i els serveis
complementaris com l’acollida o el material escolar queden exclosos de bonificació.
Per gaudir de les bonificacions corresponents, caldrà que es reuneixin els següents
requisits:
a. Les bonificacions indicades anteriorment no són acumulables, podent acollirse únicament a la bonificació per un únic concepte, el més avantatjós.
b. En cas que l’alumne pel qual se sol·licita la bonificació rebi algun tipus de
subvenció pel mateix concepte, per part d’algun organisme públic, podrà optar
únicament per un d’aquests ajuts, en tot cas el més avantatjós.
c. Caldrà que cap membre de la unitat familiar tingui deutes amb l’Ajuntament.
d. Totes les famílies que es beneficiïn d’una bonificació hauran de notificar
qualsevol canvi substancial en la seva per tal que es pugui revisar la
bonificació aplicada.
e. L’Ajuntament es reserva la possibilitat de revisar al llarg del curs les dades
facilitades per tal de comprovar que la bonificació aplicada és la que
correspon, i modificar-la, si s’escau, en funció de les noves dades consultades.
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1. S’estableixen les següents bonificacions sobre la tarifa de les quotes mensuals
d’escolaritat:
• Bonificació per tenir un segon germà a la llar 50% de descompte en el segon
germà
• Bonificació per família nombrosa: 15% de descompte
• Bonificació per família monoparental: 15% de descompte
• Bonificació per alumne amb discapacitat igual o superior al 33%: 15% de
descompte
• Bonificació per alumnes en acolliment familiar: 15% de descompte
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Article 5è.- Beneficis fiscals
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3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ l’informe de l’Àrea de Serveis
Socials.

Quotes mensuals d’escolaritat i menjador:
Escolarització jornada completa
Escolarització jornada partida
De 9:00h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h
Escolarització jornada intensiva
De 9:00h a 13:00h
De 13:00h a 17:00h
De 9:00h a 15:00h

1,00 €
3,00 €

220,00€
180,00€

170,00€
170,00€
190,00€

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis
Socials.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un
dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà
sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
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Servei d’acollida:
Hora d’acollida fixa/habitual, per cada hora
Hora d’acollida esporàdica, per cada hora
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70,00 €
50,00€
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Matrícula
Material escolar
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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Article 6è.- Quota tributària
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a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.
b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en
sessió celebrada el 16 de juny de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 07/08/2020, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Montesquiu, 14 d’agost de 2020

L’alcaldessa substituta
Nuri Soler Sucarrat

Ajuntament de Montesquiu
Plaça de República, 1-2, Montesquiu. 08585 (Barcelona). Tel. 938529100. Fax: 935136027

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-4
CVE 2020022731

Disposició Addicional

Data 24-8-2020

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 9è.- Infraccions i sancions
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. L’ ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de
diversos mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici
de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual en el terminis fixats per
l’Ajuntament.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
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.
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