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Article 1. Fonament i naturalesa  

 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 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 i 
que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
 
Article 2. Concepte 
 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació dels serveis següents:  
 
Escolarització: 

- Educació, atenció, cura i vigilància dels nens i nenes de la primera etapa d’educació 
infantil. 

 
Serveis complementaris: 

- Servei de menjador  
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 

de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que tinguin els seus fills inscrits a 
l’escola bressol municipal, Les Caliues, de la Garriga i gaudeixin de la prestació dels 
servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, 
propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals. 

 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del 

servei la (les) escoles bressols 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 de serveis 
de l’Escola Bressol, 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 en l’escola bressol municipal 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, els pares, els 
tutors o les persones naturals o jurídiques que tenen al seu càrrec al/la menor a qui s’ha 
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concedit l’ingrés i permanència en el centre, o el/la sol·licitant del serveis si aquells resulten 
insolvents. 
 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, proposada per l’empresa 
adjudicatària i aprovada per l’Ajuntament, serà la fixada en la Tarifa continguda en l’Annex I, 
per cada un dels diferents serveis o activitats, amb caràcter mensual (llevat dels casos en 
què es preveu el seu gaudi esporàdic), durant 12 mensualitats. 
 
Es preveu una reducció de quotes mensuals en funció de la renda personal de la unitat 
familiar, d’acord amb les bases de l’Annex II.  
 
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de grups i quotes corresponents. 
 
 
Article 5. Obligació al pagament 
 
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de 
recaptació dels ingressos de dret púbic dels preus públics regulats en aquesta ordenança.  
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars 
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributo o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
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 en el primer cas, 
en què s’acredita amb l’inici del curs. Es cobrarà a mes vençut, el dia 1 del mes següent. 
 
En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia (preus 
esporàdics), el preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. 
 
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’Ajuntament de la 
Garriga, s’han de fer efectives en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que 
consta a en l’imprès de liquidació, que es lliuri en el moment de sol·licitar la plaça. Cal 
retornar el resguard d’ingrés a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça. 
 
En cap cas es retornaran quotes inicials. 
 
 
Article 6. Règim de declaració d’ingrés  
 
1. Els preus públics per serveis d’escola bressol, a través d’una relació cobratòria que 

confegirà la concessionària d’aquest servei públic amb caràcter mensual, i que 
s’estenguin al llarg de diversos mesos, així com els serveis complementaris, s’exigiran 
un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la seva prestació i 
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caldrà fer-los efectius mitjançant domiciliació bancària durant els primers cinc dies de 
cada mes. Les quotes inicials de noves altes que es vagin produint al llarg del curs 
acadèmic es cobraran mitjançant liquidacions. 

 
2. Pel que fa al cobrament de les quotes inicials, a través d’una relació cobratòria que 

confegirà la concessionària d’aquest servei públic, s’exigiran un cop acabat el període 
de preinscripcions i les famílies hagin confirmat la plaça i signada la documentació de 
matriculació. 

 
3. Qualsevol baixa voluntària dels infants, produïda al llarg del curs, s’haurà de notificar a 

la Secretaria de l’EBM, per escrit, signant un imprès que facilitarà l’escola, 15 dies 
abans de començar el mes en què tingui lloc la baixa, perquè no se li cobri el rebut del 
mes següent. 

 
D’altra manera es cobrarà la mensualitat que correspongui. Durant el curs acadèmic, a 
partir del 15 de maig, no es podrà demanar la baixa d’un infant. 

 
4. Pel que fa a la quota mensual pel servei de menjador, els infants que tinguin contractat 

aquest servei de forma fixa: 
 

 Si algun dia l’infant no es queda a berenar no se li descomptarà l’import del berenar 
no realitzat ni se’l podrà endur a casa. 

 A partir del segon dia d’absència a l’escola i fins que retorna l’infant, es 
descomptarà l’import de la matèria prima. 

 
 
Article 7. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin, tant la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions 
concordants.  
 
 
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 reprodueixen 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, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en 
el BOPB i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
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Annex I. Quotes 
 
Preus públics per la prestació del servei de monitoratge de l’Escola Bressol municipal 
les Caliues, per al curs 2014/15 
 
Junta de Govern Local de 19 de maig de 2014. Acord 11 
Publicació Edicte BOPB de data 26.05.2014 
Edicte núm. CVE-Núm. de registre: 022014013069 
 

Servei Horari Concepte Curs 
2014/2015 

Servei 
Menjador 

De 12 a 15 hores (dinar i berenar) Monitoratge menjador  
   (de 4 a 6 mesos) fix setembre i desembre 
Monitoratge menjador (de 4 a 6 mesos) fix 
Monitoratge menjador (de 4 a 6 mesos) 
  esporàdic 

 
59,78 euros 

120,06 euros 
 

6,90 euros 

 
 
Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”. Curs acadèmic 2014/2015 
 
Junta de Govern Local de 24 de març de 2014. Acord núm. 12 
Publicació Edicte BOPB de data 02.04.2014  
Edicte núm. CVE-Núm. de registre: 022014007989 
 
Servei Horari Concepte Curs 2014/2015 
Escola bressol De 7.30 a 12 hores i de 15 a 17.30 hores Quota inicial 

Quota mensual 
157,47 euros 
157,47 euros 

Servei de menjador De 12 a 15 hores (dinar i berenar) Fix (setembre i desembre) 
Fix ( resta de mesos) 
Esporàdic 

97,84 euros 
158,12 euros 

8,63 euros 

 
 
Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”.  Curs Acadèmic 2013-2014 
 
Junta de Govern de 15 d’abril de 2013. Acord núm. 46 
Publicació Edicte BOPB  de 6 de maig de 2013 
Edicte núm. CVE-Núm.de registre  02013010425 
 
 

SERVEI HORARI CONCEPTE 2013/14 

ESCOLA BRESSOL 
De 7.30 a 12 h 
i de 15 a 17.30 h 

Quota inicial 157,00 € 
Quota mensual 157,00 € 

SERVEI MENJADOR 
De 12 a 15 h 
(dinar i berenar) 

Fix (setembre i desembre) 97,55 € 
Fix (resta de mesos) 157,65 € 
Esporàdic 8,61 € 

 
 
Preus públics Escola Bressol municipal “Les Caliues”.  Curs Acadèmic 2012-2013 
 
Junta de Govern de 14 de maig de 2012. Acord núm. 62 
Publicació Edicte BOPB de 8 de juny de 2012 
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 02012012640 
 
Servei Horari Concepte Preus 
Escola Bressol De 9 a 12 h i de 15 a 17 h Quota inicial 150,74 € 
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Quota mensual 150,74 €/ mes 
Servei acollida  De 7.30 a 9.00 hores Fix 

Esporàdic 
37,78 €/ mes 
3,16 € / dia 

Servei acollida De 8.00 a 9.00 hores Fix 
Esporàdic 

25,26 €/ mes 
2,11 €/ dia 

Servei de menjador De 12 a 15 hores 
(dinar i berenar) 

Fix (setembre i desembre) 
Fix (resta de mesos) 
Esporàdic 

97,55 €/ mes 
157,65 €/ mes 

8,61 €/ dia 
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Annex II. Tarifes reduïdes i tarifació social 
 
Tant les tarifes reduïdes regulades com la tarifació social, exposades a continuació 
s’aplicaran als alumnes, empadronats a la Garriga, sobre les quotes mensuals del servei de 
l’Escola Bressol Municipal.  
 
Si una família obligada al pagament de la quota reuneix les obligacions per gaudir de més 
d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa. 
 
 
Beneficiaris 
 
 

TARIFES REDUÏDES 
 
Les famílies podran sol·licitar tarifa reduïda si reuneixen alguna de les condicions següents: 
 
Tipologia Documenta acreditatiu Percentatge reducció quota 
Família monoparental Carnet família monoparental 10% 
Família nombrosa Carnet família nombrosa 10% 
Dos o més germans a l’escola No cal acreditar 10% 
 
Aquestes tarifes reduïdes estan subjectes a una renda familiar anual que no pot superar els 
llindars màxims establerts a continuació: 
 
Unitats familiars Renda familiar anual 
2 membres 26.092,00 euros 
3 membres 29.820,00 euros 
4 o més membres 33.503,00 euros 
 
 

TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Tindran la condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa 
reduïda estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda personal no superi 
els 532,51 euros mensuals, d’acord amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) establerts anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, entenent per 
renda personal (RP): 
 
RP= ingressos de la unitat familiar – lloguer o hipoteca (fins a un màxim de 600,00 euros / 
mensuals) / nombre de persones de la unitat familiar 
 
La reducció de la tarifa es determinarà segons la següent taula: 
 
Renda personal mensual (IPREM) Percentatge reducció quota 
Fins a 133,12 euros mensuals/persona 30% 
De 133,13 euros fins a 266,25 euros mensuals/persona 20% 
De 266,26 euros fins a 399,38 euros mensuals/persona 10% 
De 399,39 euros fins a 532,51 euros mensuals/persona 5% 
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Sol·licituds 
 
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat 
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el 
nom de l’infant que es matricularà o que ja està matriculat a l’escola i el del seu pare/mare o 
tutor/a, degudament emplenades, hauran d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa que justifiqui la concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar. 
 
La persona sol·licitant dels ajuts podrà autoritzar, en el moment de realitzar la sol·licitud, a 
l’Ajuntament de la Garriga per tal de consultar les seves dades tributàries a l’AEAT (Agència 
Estatal d’Administració Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del 
càlcul econòmic. 
 
Si la situació econòmica ha patit un canvi substancial, en referència a les darreres dades 
d’AEAT, aqueta s’haurà de justificar documentalment. 
 
 
Documentació a presentar 
 
a) Per a tarifes reduïdes, segons la tipologia: carnet de família monoparental o carnet de 

família nombrosa. 
b) Per a tarifació social: justificants de pagament de lloguer o hipoteca, on hi consti l’import 

mensual 
c) Autorització a consultar les dades del padró d’habitants (volant col·lectiu) 
d) Acreditació de la renda familiar mitjançant: 

 
1. Fotocopia de la declaració de renda de l’any anterior (si es fa per separat, caldrà 
presentar-les totes). En cas que no hagi obligació de fer-la, cal certificat de la vida 
laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts l’any anterior de tots els membres de 
la unitat familiar. 
 
2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no prestacions 
econòmiques i la quantia rebuda. 
 

 
Termini de presentació 
 
La sol·licitud de tarifa reduïda o tarifació social es podrà presentar en qualsevol moment del 
curs. 
 
 
Tramitació 
 
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes 
i les passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest 
annex. 
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Resolució i notificació 
 
Per Junta de Govern Local o per Resolució d’Alcaldia s’estudiaran les sol·licituds 
presentades, la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la 
reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades. 
 
La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol·licitud al 
registre de les oficines municipals, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No 
tindrà efectes retroactius. 
 


