ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el 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 la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es
regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix 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 els realitzin els serveis municipals.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que es sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
Estan obligats al pagament de la taxa els pares o tutors legals dels menors alumnes
de l’escola bressol.
Tindran la consideració de substituts dels subjectes passius, els corresponents
representants legals.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques determinades com a tal a l’article 33 de la Llei general
tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Malgrat el que disposa l’apartat anterior, l’article que regula la quota tributària
d’aquesta ordenança conté tarifes reduïdes aplicables en determinats casos.
Article 6 . Quota tributària

La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Per cada alumne i mes de prestació del servei
Per cada alumne a l’aula de lactants (horari de 9h a 13:00h) i mes de
prestació de servei
Per cada alumne a l’aula de lactants (horari de 9h a 15:00h) i mes de
prestació de servei
Drets de matrícula del curs
Pel servei d’acollida de 30 minuts abans o després de l’obertura del
Centre (mensual)
Pel servei d’acollida de 30 minuts abans o després de l’obertura del
Centre (diari)
Pel servei de menjador amb carmanyola (de les 13:00 a 15:00)
(mensual)
Pel servei de menjador amb carmanyola (de les 13:00 a 15:00) (diari)

120,00 €
150,00 €
200,00 €
50,00 €
15,00 €
3,00 €
60,00 €
6,00 €

Tarifes reduïdes, aplicables només a la quota del servei bàsic, a que es refereix l’article
5:
· En funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar
Aquesta reducció es calcularà mitjançant la tarifació social, en funció de la renda i el
nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els
llindars de renda establerts en la següent taula:
Núm. de membres de la
unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
11.951,60
14341,91
16.732,23
19.122,55
21.512,81
23.903,19
26.293,51
28.683,83
31.074,15

B
14.939,49
17.927,39
20.915,29
23.903,19
26.891,09
29.878,99
32.866,89
35.854,79
38.842,68

C
17.927,39
21.512,87
25.098,35
28.683,83
32.269,31
35.854,79
39.440,26
43.025,74
46.611,22

D
20.903,19
25.098,35
29.281,41
33.464,47
37.647,52
41.830,58
46.013,64
50.196,70
54.379,76

La renda equivalent s’ha calculat en base a l’índex de renda de suficiència de Catalunya,
IRSC (7.967,73€) i emprant l’escala d’Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en
primer lloc, la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre
de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional) i en segon
lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l’IRSC. La primera columna mostra la
renda equivalent corresponent a 1 vegada l’IRSC, la segona 1,25, la tercera 1,50 IRSC, la
quarta el 1,75 IRSC.
Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials
establertes son les següents:
Renda Familiar
Reducció de la quota

Menor o igual
aA
50%

Entre A i
B
40%

Entre B i
C
30%

Entre C i
D
20%

En situacions excepcionals sobrevingudes, es pot recavar l’informe dels Serveis Socials,
tenint en compte que la persona interessada haurà d’aportar tota aquella
documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar corresponent als
darrers sis mesos a la presentació de la sol·licitud.
· Per inscripció de 2 o més nens de la unitat familiar
S’aplicarà una reducció del 30% de la quota mensual de cada nen o nena a les famílies
que inscriguin més d’un nen o nena a l’escola bressol, prèvia petició i justificació per
part del sol·licitant.
· Per personal municipal
S’aplicarà una reducció del 50% en cas de personal laboral o funcionari que treballi per
a l’Ajuntament de Xerta, prèvia petició i justificació presentant la documentació
acreditativa d’aquesta condició (última nòmina). Aquesta reducció es deixarà d’aplicar
un cop cessi la relació laboral amb l’Ajuntament.
** Aquesta reducció deixarà d’aplicar-se a partir del curs escolar 2021-2022
En cap els percentatges regulats en aquesta ordenança seran acumulables entre sí.
Article 7. Meritació i pagament
Els drets de matrícula del curs es liquidaran en règim d’autoliquidació i hauran
d’abonar-se en el moment de presentar la sol·licitud.
Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des
del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat mensual.
Aquesta taxa no es meritarà durant el mes d’agost per tancament de la llar per les
vacances d’estiu.
En relació a l’inici del curs: el mes de setembre, es pagarà proporcionalment al dies
lectius del mes.
En relació al final de curs: el mes de juliol, independentment dels dies que el nen/nena
assisteixi a la llar, es cobrarà la mensualitat sencera.
El pagament de la quota tributària per la prestació del servei d’escola bressol
s’efectuarà mensualment i per mes avançat a través de domiciliació bancària. Per la
devolució d’un rebut es carregarà la despesa bancària que tingui l’Ajuntament per
aquest concepte.
Les sol·licituds de baixa s’hauran de presentar per escrit a l’Ajuntament i tindran efecte
a partir del mes següent de la data de presentació.
La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets. Vençut
el període voluntari de cobrament, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment. El procediment de constrenyiment serà realitzat per BASE, meritant
recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i costes.
Article 8. Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa no està gravada a
l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que estableix la llei
General Tributària, el Reial Decret 1930/1998, d’11 de setembre que ho desenvolupa i
en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos
locals de dret públic.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 7 de setembre de 2018 i ha quedat aprovada definitivament, en no haverse presentat al·legacions. Entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació al BOP
de l’aprovació definitiva i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 187 de data 28 de
setembre de 2018.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 23 de novembre de
2018.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT de data 21 de desembre de 2020.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT de data 30 de desembre de 2021.

