Ordenança fiscal número 9
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola
bressol de Valldoreix

Fonament legal i objecte
Article 1
A l’empara del previst als articles 57 i 20 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, es regula la taxa per la prestació del
servei d’escolarització i menjador de l’Escola Bressol de Valldoreix, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció la utilització dels serveis assenyalats proporcionats pels
establiments que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix destina a tal fi.
Servei d'escolaritat
Article 3
L'obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a un curs escolar d'onze mesos i
serà independent de la real prestació del servei si la falta d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 4
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels
alumnes inscrits per a un curs escolar.
Bases i tarifes
Article 5
Es determina la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el servei d’acollida. Quota ordinària
de 9:00 hores a 17:00 hores, per alumne i mes: 246,80 euros, i els mesos de setembre i juliol de 123,40
euros.
En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 246’80 euros en concepte de reserva de plaça,
que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de setembre i l’altra meitat restant es cobrarà
en concepte de matrícula. En conseqüència, la quota del mes de setembre serà de 123,40€.
El concepte de matrícula no es retornable en cap cas, i es obligatori per inscriure’s a l’escola Bressol.

Servei de menjador
Article 6
L'obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a la utilització del servei.
Article 7
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels
alumnes que utilitzin el servei.
Bases i tarifes
Article 8
Es fixen les següents quotes pel servei de menjador de l’escola bressol:
Quota mensual (servei dinar i berenar)
Quota mensual (servei dinar)
Quota mensual (servei berenar)
1 dinar esporàdic
1 berenar esporàdic
El preu de menjador per lactants

143’20 euros
125,40 euros
37’80 euros
8’20 euros
2’20 euros
62’90 euros

El menjador es pagarà durant els primers dies del mes i per domiciliació bancària. L’alumne que utilitzi el
servei de menjador esporàdicament haurà de comunicar-ho abans de les 9:00 hores del mateix dia.
Els descomptes de menjador per causes justificades es faran una vegada a l’any durant el mes de juny. El
descompte es farà a partir del tercer dia de baixa. El preu de descompte de menjador serà de 4’5
euros/dia.
Els mesos de setembre i juliol només s’abonarà el 50 per cent de la quota mensual de menjador, o pels
dies esporàdics utilitzats. Els mesos restants, d’octubre a juny, la quota serà la mateixa i serà carregada
en compte.
En cas de no utilització del servei de menjador durant un període superior a un mes, s’ha de notificar a
l’escola 15 dies abans de finalitzar el mes anterior i no es passarà el cobrament del rebut.
Servei d’acollida
Article 9
1.- L’obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a la utilització del servei
d’acollida de 08:00h a 09.00h del mati.
2.- Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats
dels alumnes inscrits en el curs escolar 2012-2013 i que utilitzin el servei.
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Bases i tarifes
Article 10
1.- La quota mensual del servei d’acollida:
- 1er tram: de 08:00h a 09:00h és de 40,00€.
- 2on tram: de 08:30h a 09:00h és de 20,00€.
El servei es pagarà durant els primers dies del mes, conjuntament amb la quota d’escolarització, i per
domiciliació bancària.
2.- La taxa per a l’ús esporàdic del servei d’acollida és de 3€/dia.
Administració i cobrança
Article 11
La taxa s'entendrà acreditada per mesos anticipats per tota la duració del curs escolar per la que
s'hagués formalitzat la inscripció, que serà d'11 mesos.
Article 12
En el cas de que hi hagi incorregut reiterada o successivament amb falta de pagament de la taxa, a més
de qualsevol altre perjudici que degut a això es provoqui, el beneficiari perdrà el dret a la plaça o places
que hagués obtingut, procedint la Presidència de l'Entitat Municipal Descentralitzada a la declaració
d'ofici i de forma automàtica a l'usuari de morós. Aquest es declararà com a baixa en el servei
corresponent, perdent igualment el dret d'utilització de qualsevol altre servei de l'Entitat en el futur fins
que no elimini el seu deute. En cas d'inadvertir injustificadament els requeriments de pagament de
l'Entitat, la Presidència d'ofici podrà ordenar que no es produeixi a acceptar l'entrada i prestació del
servei a l'alumne afectat per l'incompliment dels pares, tutors o encarregats.
L'alumne que es doni de baixa de l'Escola durant el curs, haurà de comunicar-ho amb un mes d’antelació
per poder ocupar la plaça vacant, i si no ho fa així, haurà d'abonar l'import del mes següent a la seva
baixa.
Beques i reduccions de quota
Article 13
A part de les mesures que es podran adoptar i que anteriorment han estat referides, en quant a la
gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança
Fiscal General, la legislació en matèria de Règim Local i la legislació general tributària.
Article 14
1. S’estableix com a bonificació una reducció d’un 50% sobre la quota d’escolaritat a les famílies
nombroses, famílies monoparental i famílies múltiples. A tal efecte caldrà acreditar aquesta
circumstància aportant còpia del llibre de família nombroa a l’inici del curs escolar.
2. S’estableix com a bonificació una reducció d’un 10% sobre la quota d’escolaritat a les famílies
amb germans al centre.
3. Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al
pagament.
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Article 15
S’aplica la tarificació social fins el 2,5 de l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) segons
la següent taula:

1IRSC
1,5 IRSC
2 IRSC
2,5 IRSC

7.967,73
11.951,60
15.935,46
19.919,33

I es completa la taula incrementat + 1.500 €
Arrel de la definició d’aquest indicador de suficiència de Catalunya es defineix la taula de trams de renda
a bonificar:

MUF

Fins a 1,5 IRSC
+1500*MUF-1
Fins a

Trams de renda bonificats
Fins a 2 IRSC +
Fins a 2,5 IRSC
1500*MUF-1
+1500*MUF-1
Fins a
Fins a

No bonificats
A partir de

2

13.451,60 €

17.435,46 €

21.419,33 €

21.419,33 €

3

14.951,60 €

18.935,46 €

22.919,33 €

22.919,33 €

4

16.451,60 €

20.435,46 €

24.419,33 €

24.419,33 €

5

17.951,60 €

21.935,46 €

25.919,33 €

25.919,33 €

6

19.451,60 €

23.435,46 €

27.419,33 €

27.419,33 €

7

20.951,60 €

24.935,46 €

28.919,33 €

28.919,33 €

8

22.451,60 €

26.435,46 €

30.419,33 €

30.419,33 €

9

23.951,60 €

27.935,46 €

31.919,33 €

31.919,33 €

10

25.451,60 €

29.435,46 €

33.419,33 €

33.419,33 €

A les rendes definides en aquests trams se’ls aplica una bonificació en el preu de la quota:
- Tram 1_70%
- Tram 2_50%
- Tram 3_20%
Les tarifes aplicables pel curs escolar 2017-2018, a partir del mes de setembre de 2017, seran les
següents:
Trams de Renda Bonificats
Escola
Bressol
Muncipal

Servei

1
2
Fins a 1,5 IRSC Fins a 2IRSC +
+1500*MUF-1 1500*MUF-1
70% de
50% de
bonificació
bonificació
Quota a pagar

Quota a pagar

Altres quotes

3
Fins a 2,5 IRSC
+ 1500*MUF-1
20% de
bonificació
Quota a pagar

No
bonificats

Quota a
pagar

Nombroses,
Germans al
monoparentals
centre
i múltiples

10%
Quota a
pagar

50%
Quota a pagar

Mes senser

74,04 €

123,40 €

197,44 €

246,80 €

222,12 €

123,40 €

1/2 mes

37,02 €

61,70 €

98,72 €

123,40 €

111,06 €

61,70 €
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Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al pagament.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 18 de maig de 2017 i ha
quedat definitivament aprovada per no haver-se presentat al.legacions.
Valldoreix, 3 de juliol de 2017
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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