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Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm.: 2022/1237-1861 

 

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA NÚM. 22 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DELS 

SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL 

 

Havent-se aprovat definitivament l’expedient de modificació de l’Ordenança 

núm. 22 reguladora del Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’escola 

bressol, en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Acord Ple 30/06/2022 

 

“Primer.-  APROVAR provisionalment la modificació de l’article 4 de 

l’Ordenança núm. 22 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de 

l’escola bressol, per regular la gratuïtat del curs P2 (parlants 2-3 anys) 

implantada per la Generalitat de Catalunya, el servei de fraccions que passa a 

ser de 8 a 9 h i de 17 a 18 h, així com el seu text refós (s’adjunta annex).  

 

Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació del 

preu públic esmentat, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord 

provisional de la modificació, així com el text complet del preu modificat durant 

el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 

afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions, l’acord aprovat restarà definitivament aprovat.” 

 

 

 



 

En data 15 de juliol de 2022 es va publicar en el BOPB l’anunci d’aprovació 

provisional de l’esmentada modificació, per tal d’efectuar l’exposició pública. 

 

En data 27 de juliol de 2022 es va publicar en el BOPB l’anunci de subsanació 

de l’error material de transcripció detectat en l’anunci d’aprovació provisional. 

 

Un cop transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de 

l’ordenança, sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord resta 

definitivament aprovat. 

 

“TEXT REFÒS DE L’ORDENANÇA NÚM. 22 REGULADORA DEL PREU 

PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 

 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei d’escola 

bressol, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 

patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que 

voluntàriament sol·licitin la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels 

nens, propi de les escoles bressol, quan es realitzi per part de l’Ajuntament. 

 

 Article 3. Subjectes passius 

 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 

les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 

beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola 

bressol municipal. 

 

 



 

Article 4. Tarifes 

 

1. Les tarifes s’estableixen en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 

especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 

 

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 

 

CURS 2019-2020 i successius 

 

Matrícula    185 € 

(inclou material escolar) 

 

Nadons (4 mesos-1 any)  185 € mensuals 

 

Caminants (1-2 anys)  185 € mensuals 

 

Parlants (2-3 anys)    185 € mensuals 

 

 

A partir del curs 2022-2023 i successius 

 

Quota de gestió i material educatiu: 185 € 

 

Nadons (4 mesos-1 any)   185 € mensuals 

 

Caminants (1-2 anys)   185 € mensuals 

 

No hi ha quota mensual de servei escolar per a les famílies dels infants de les 

aules de parlants (2-3 anys), el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya finança la part del cost del servei escolar que han de satisfer les 

famílies durant el calendari estipulat per la Generalitat de Catalunya.  

 

Els serveis complementaris de servei de fraccions, servei de menjador i servei 

del mes juliol són opcionals, per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu 

públic corresponent. 

 

 

 

 



 

Servei de juliol 

 

Nadons (4 mesos-1 any)  185 €  

 

Caminants (1-2 anys)  185 €  

 

Parlants (2-3 anys)    185 €  

 

 

Servei de fraccions  

 

30 € mensuals per cada mitja hora.  

Esporàdics: 7,00 € cada mitja hora. 

 

El servei de fraccions es presta de 8 a 9 h i de 17 a 18 h. 

 

 

Servei de menjador: 

 

Preu del servei: 

 

- Fixes: 9,80 € (IVA inclòs) 

- Esporàdics: 10,30 € (IVA inclòs) 

- Nadons (menors 8 mesos) fixes: 6 € (IVA inclòs) 

- Nadons (menors 8 mesos) esporàdics: 7 € (IVA inclòs) 

 

Els alumnes fixes del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran 

dret a la devolució íntegra del preu del menú no servit, sempre que s’hagi 

avisat al centre abans de les 9.30 h del matí. 

 

La matrícula es farà efectiva, per als alumnes nous, en el moment de 

formalitzar-la i, per a la resta d’alumnes, el mes d’agost. 

 

 

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes 

anteriors, es prestaran amb beneficis econòmics  o bé gratuïtament, previ 

informe de l’Àrea de Serveis Socials i a criteri de l’Ajuntament. 

 



3. Ara bé, gaudiran d’un descompte, entretant perduri la situació que en dóna 

dret, de forma automàtica, les famílies que es trobin en la següent situació: 

 

- Acreditació de família nombrosa o família monoparental: 15% de reducció  

- La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es 

considerarà com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació 

corresponent que ho acrediti. 

- 100% bonificació pel tercer membre d’un mateix nucli familiar matriculat al 

centre 

 

Article 5. Acreditament i règim de declaració i ingrés. 

 

No es podrà iniciar la prestació de servei sense que s’hagi satisfet l’import de la 

matrícula. 

 

El preu públic s’exigirà en règim de liquidació per mesos avançats i quotes 

íntegres. 

 

Les baixes s’hauran de comunicar per escrit mitjançant instància presentada a 

l’Ajuntament i registrada amb anterioritat al dia 21 del mes previ al d’efectivitat 

de la baixa. Si aquest dia fos festiu, es farà el dia anterior hàbil. Per tant, una 

instància rebuda entre el dia 21 i el dia 31 d’un mes no serà efectiva el dia 1 del 

mes següent, sinó de l’altre mes. 

 

Es podran tramitar les esmentades baixes en el període comprès entre el mes 

de setembre i el mes de maig de cada curs escolar. 

 

Durant el curs, si en el període d’un mes un alumne deixa d’assistir a l’escola 

bressol 10 dies lectius (consecutius o no) sense causa justificada, s’entendrà 

que renuncia a la plaça que ocupa i causarà baixa a l’escola. La plaça es 

posarà a la disposició dels infants en llista d’espera. 

 

Si es deixa de satisfer l’import de dues quotes mensuals durant el mateix curs, 

es tramitarà de forma automàtica la baixa d’ofici del centre. 

 

Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència 

immediata i no donaran dret a la devolució de cap quota. 

 

Tractant-se d’un preu públic per servei d’escola bressol que s’estén del mes de 

setembre al mes de juliol, un cop transcorregut el primer mes natural següent a 



la data d’inici del curs escolar, caldrà pagar la quota mensual durant els primers 

cinc dies de cada mes.  

 

El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària. 

 

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

 

Disposició Addicional. 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 30/10/2014 i que ha quedat definitivament aprovada en data 

31/12/2014, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa. Va ser modificada per darrera vegada per acord 

del Ple de l’Ajuntament de sessió de data 30 de juny de 2022.” 

 

Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu, davant la 

Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona 

amb, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del 

present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. 

 

Sant Vicenç de Montalt, 1 de setembre de 2022. 

 

L’alcalde. 

 

Victor Llasera Alsina 

 


