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ORDENANÇA NÚM.53
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ ESCOLA BRESSOL
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei
d’escoles bressol, especificat en les tarifes que es contenen a l’annex corresponent, que
es regirà per aquesta ordenança..
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis prestats, a que es refereix l'
article anterior. Per ser menors els
beneficiaris del servei, seran subjectes passius la mare, pare, tutor-a o persones
responsables legals.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l'
annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
Es podrà si així ho disposa la Comissió de Govern exigir el dipòsit previ de l’import total
del preu en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o realització de l’activitat.
Així mateix es podrà exigir el preu en règim de declaració-liquidació .
Quan la prestació del servei o l’activitat tingui una durada superior al mes, el cobrament
serà objecte de padró i l’ingrés es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
Article 4 Obligació de pagament
L'
obligació del pagament dels preus públics regulats per aquesta ordenança que neix amb
la formalització de la corresponent sol·licitud del servei s’entendrà definitiva amb la
formalització de la matricula i serà independent de la real prestació del servei si la manca
d'
aquest és imputable al sol·licitant.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'
aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'
obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
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Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'
import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació.
La baixa serà efectiva a partir del mes següent a la seva formalització mitjançant sol·licitud
per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, abans del 15 de cada mes,
en cas contrari s’apliquen les tarifes corresponents al mes següent pel que fa al servei
d’escola bressol. En cas de què, la baixa es sol·liciti per al mes de juliol l’usuari-a estarà
obligat a fer el corresponent pagament de l’esmentat mes.
El servei d’acollida i de permanència es podrà oferir, segons:
•

Escoles bressol municipals de 5 unitats, si hi ha un mínim de 10 infants per a
cada franja horària,
• Escoles bressol municipals de 7 unitats, si hi ha un mínim de 15 infants per a
cada franja horària,
Article 7
Els preus públics liquidats i no satisfets dintre dels terminis reglamentaris, s'
exigiran per la
via de constrenyiment,
Justificat degudament pel concessionari que s’ha intentat el cobrament o se n’ha fet el
requeriment aquest traslladarà l’expedient a l’administració que iniciarà la via de
constrenyiment segons procediment contingut en el vigent Reglament general de
recaptació i a l'
Ordenança General del Preus Públics.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el butlletí oficial
de la província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'
esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança, que consta de 7 articles, va ser aprovada pel Ple de l'
Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, modificada el 28 d’octubre de 2004,el 25 de
setembre de 2008, el 30 de juny de 2009 , 28 de juliol de 2011, 26 de gener de 2012 i el 26
de juliol de 2012.
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ANNEX
ANNEX
TARIFA
Escola Bressol Municipal

Quota mes
(9h a 12h i 15 a 17h) 221,38€

Servei d’acollida

21,57€
De les 8 h i 9 h
14,38€
Servei de permanència
De les17h i 18 h
14,38€
De les 7,30 h i 9 h

Servei de Menjador

Preu menú/dia
Dinar berenar
Usuari Escola Bressol Municipal
5,55€

Preu/dia
berenar
0,75€

Reduccions sobre la quota
S’Estableix un règim general de reduccions de la quota d’escolarització per raó
de la capacitat econòmica de la unitat familiar de la qual forma part la persona
obligada al pagament sempre que:
-

Ni el subjecte passiu ni cap membre de la unitat familiar disposi d’altres
immobles, propietats, o immobles arrendats excepte el propi.
Que estiguin empadronats o hagin sol·licitat l’empadronament i que
resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès en el moment de la
sol·licitud.
En cas que qualsevol membre de la unitat familiar tingui deutes pendents
amb l’Ajuntament, haurà d’adoptar un compromís de pagament de
fraccionament del deute.

Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació de la
tarifació social s’aprovaran per la Junta de Govern Local donant compte
d’aquest acord al Ple.
El percentatge de reducció sobre la quota s’estableix en funció dels ingressos
anuals i del número de persones que componen la unitat familiar.
Càlcul de la renda per càpita:
Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim
7.200€/any)
RPC = ---------------------------------------------------------------------------------Nombre de membres de la unitat familiar
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Renda per càpita de la unitat familiar % de reducció a la quota
Fins al 60% de l’IRSC(*)
50% de reducció
Fins al 65% de l’IRSC
40% de reducció
Fins al 70% de l’IRSC
30% de reducció
Fins al 75% de l’IRSC
20% de reducció
Fins al 80% de l’IRSC
10% de reducció
Fins al 85% de l’IRSC
5% de reducció
(*)Indicador de la renda de suficiència de Catalunya
Quadre d’ingressos anuals de la unitat familiar pel curs 2012/2013 (**)
Membres que Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció
del 50%
del 40%
del 30%
del 20%
del 10%
del 5%
componen la
unitat
familiar (***)
1
11.980,64€ 12.379,02€ 12.777,41€ 13.175,80€ 13.574,18€ 13.972,57€
2
16.761,28€ 17.558,05€ 18.354,82€ 19.151,60€ 19.948,37€ 20.745,14€
3
21.541,91€ 22.737,07€ 23.932,23€ 25.127,39€ 26.322,55€ 27.517,71€
4
26.322,55€ 27.916,10€ 29.509,64€ 31.103,19€ 32.969,74€ 34.290,28€
5
31.103,19€ 33.095,12€ 35.087,06€ 37.078,99€ 39.070,92€ 41.062,85€
...
(**)Les rendes que es relacionen en el quadre anterior estan calculades amb
unes despeses d’habitatge igual o superiors a 7.200€/any.
(***) Unitat familiar: Grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra
relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau.
El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita pels
cursos posteriors es farà en funció de les variacions de l’índex de renda de
suficiència de Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya o normativa que el modifiqui.
Pel curs 2012/2013 no es podran acollir a la tarifació social les persones que
hagin obtingut beques pel mateix concepte.

