
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA NÚMERO 32, REGULADORA DEL 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 la present Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin algun dels serveis d'escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i 
altres complementaris, propis de les escoles bressol. 
 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la 
prestació del servei la (les) escoles bressol privades que actualment concorren en 
la realització d’activitats similars a les que es desenvolupen en l'escola bressol 
municipal, el preu públic es transformarà en taxa. 
 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 
l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per 
prestació del servei d'escola bressol municipal, que entrarà en vigor a partir de la 
data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació 
definitiva. 
 
4. Quan els preus públics per  serveis d'escola bressol de caràcter periòdic hagin 
de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís 
realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General 
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb 
l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix. 
 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la 
quota de la taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que 
substitueix, sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització 
de caràcter general. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o 
realització d’activitats d'ensenyament i altres complementaris que es detallen a 
l'article 6 d'aquesta Ordenança.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la 
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o 
activitats. 
 
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
 
2.1. Tarifes 
 
     Euros
Escolarització jornada completa     147,95
Menjador escolar, per àpat         5,45
 
2.2.Tarifes reduïdes: 
 
En el cas d’un segon germà o membre de família nombrosa, la tarifa 
d’escolarització jornada completa es reduirà un 10% per a cada germà o 
membre. 
 
En situacions d’escassa capacitat econòmica, la tarifa d’escolarització jornada 
completa es reduiran entre un 50% i un 100%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció es tindran en compte els següents criteris: 
 
1.Podran sol·licitar la reducció de quotes les unitats familiars que tinguin una 
renda per càpita mensual bruta inferior als 292 €. Es considerarà com a unitat 
familiar totes les persones que convisquin en el mateix domicili, segons el 
Padró Municipal d’Habitants. 
 
El càlcul per obtenir la renda per càpita mensual es farà de la manera següent: 
 
Ingressos bruts familiars anuals (per a tots els conceptes) 
----------------------------------------------------------------------------- = Renda familiar 
mensual 
                                         12 mesos 
 
 
                              Renda familiar menual 
-----------------------------------------------------------------------------  = Renda per càpita 
mensual 
                           Nombre membres família 
 
2.Les unitats familiars que compleixin els requisits de l’apartat anterior i que 
estiguin interessades en obtenir la reducció de la quota, hauran de presentar 
una instància adjuntant la documentació següent: 



 
 
 
 
 
 
 
 

a) Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de 
cadascun dels membres de la unitat familiar. 

b) Per tal de dur a terme un control sobre el manteniment de les condicions 
per gaudir de les reduccions mensuals, l’Ajuntament podrà sol·licitar la 
seva acreditació puntual en el moment que cregui oportú i el beneficiari 
haurà de facilitar la informació requerida. 

 
Els Serveis Socials informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici 
sol·licitat. Vist l’informe dels Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o 
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 

 
Article 5. Naixement de l'obligació de pagament i pagament del preu públic 
 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix 
el primer dia de cada mes escolar, moment en què s’inicia la prestació del 
servei, excepte el primer mes, en què s’acredita amb l’inici del curs.  
 
2. El preu públic pels serveis continuats que s'estenen al llarg de varis mesos, la 
quota d'escolaritat es pagarà durant els primers deu dies de cada mes en què es 
presti el servei. 
 
3. Les quotes de menjador (continuat o aïllat) es pagaran durant els primers deu 
dies del mes següent en que es presti el servei. 
 
En aquest cas, si l'interessat ho sol·licita, el pagament del preu públic es podrà fer 
mitjançant domiciliació bancària. 
 
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  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 pel Ple en sessió celebrada a  Arenys de Mar 
el 26 de maig de 2005, començarà a  regir a partir del dia següent al de la seva 
publicació en el BOP i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la  modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. 
 


