Àrea Cicles de la vida
Serveis d'Educació
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 937803511
educacio@terrassa.cat

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS TERRASSA
INFORMACIÓ GENERAL, TAXES i BONIFICACIONS
SERVEIS
Les Escoles Bressol Municipals ofereixen diferents horaris i serveis
complementaris:
-

Horaris flexibles per totes les famílies
Servei d’ampliació horària
Servei de menjador amb cuina pròpia
Servei d’esplai el mes de juliol
Dormitori exclusiu, amb llitets per a cada infant.
Jardí amb materials naturals

PREUS SEGONS HORARIS:

(veure art. 7è de l'ordenança fiscal 3.25)

*Aquests preus es poden BONIFICAR en aplicació de l'art. 5è de l'ordenança fiscal 3.25

Tot el dia:
De 9h a 12h i de 15h a 17h sense menjador : 205.17€ *al mes
De 9h a 17 h amb menjador: 205.17€* mensualitat + 150 €* menjador

Matins
De 9h a 12h : 133, 36 €* al mes
De 9h a 15h amb menjador : 133.36* €+ 150 €* menjador

Tardes :
De 15h a 17h 92.33 €* al mes
Ampliació Horària
Les ampliacions horàries poden ser:
de 8h a 9 h o de 8.30 a 9 h.
de 12h a 13 h. sense plaça de menjador
de 15h a 16h o 15 a 17h

*Aquests preus es poden BONIFICAR en aplicació de l'art. 5è de l'ordenança fiscal 3.25
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El servei d’ampliació horària es durà a terme quan hi hagi un mínim de demanda
.

Quota mensual d’ampliació horària ½ hora al dia
Quota mensual d’ampliació horària d’1 hora al dia
Quota mensual d’ampliació horària 1 hora i ½ al dia
Quota mensual d’ampliació horària 2 hores al dia
Utilització no periòdica, per cada ½ hora

20,69 €
41,37 €
62,06 €
82,74 €
4,46 €

QUOTES (veure article 7è de l'ordenança fiscal 3.25)
La quota va en funció de l’horari i el servei que contracti la família a l’hora de formalitzar la matrícula.
La quota s’aplica en funció de la capacitat econòmica.
L’import anual es divideix en 10 quotes de setembre a juny.

BONIFICACIONS (veure art. 5è de l' ordenança fiscal 3.25)
Alguns exemples de bonificació:
DOS/DUES GERMANS/ES AL CENTRE: el segon germà gaudirà d’una bonificació del 25% de la quota d’escolaritat
TRES GERMANS a qualsevol Centre Municipal: bonificació del 67% aplicat als tres germans en la quota d’escolaritat i de
menjador
FAMÍLIES NOMBROSES i FAMÍLIES MONOPARENTALS : bonificació del 5% de la quota d’escolaritat i menjador
Les famílies que tinguin opció a més d’una bonificació, se’ls hi aplicarà la que sigui més beneficiosa

Menjador:
La quota de menjador es de : 150* €
• Quan satisfent la quota mensual pel servei de menjador, es deixi d’assistir-hi més de 2 dies consecutius,
s’acreditarà el dret de descompte de 2,50 € diaris, a partir del tercer dia i mentre no es reincorpori de nou, al
benefici del servei que dóna dret la quota.
• excepte en els usuaris bonificats i les famílies que paguen amb xec d’empresa
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.25 ( CURS 2020-2021 )
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1r. Fonament legal
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en els articles 15 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, s’estableix la taxa per la
prestació de Serveis educatius, artístics i professionals en els centres docents de titularitat municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004, de 5 de març.
Als efectes d’aquesta ordenança, es consideraran ensenyaments d’especialitats tots aquells no reglats per les
administracions educatives competents.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat desenvolupada amb motiu de la realització dels serveis educatius, artístics i professionals en els centres docents de titularitat municipal.
2. L’obligació de contribuir neix en el moment en que es faci efectiva la inscripció en qualsevol dels centres de titularitat municipal.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals sigui l’activitat definida per la present ordenança.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.3 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
3. Igualment i en particular, les quotes liquidades pels serveis que abasta l’ordenança, recauran sobre els pares, els tutors o
els propis alumnes beneficiaris quan aquests hagin assolit l’estat legal d’emancipació.
4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
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Article 5è. Bonificacions subjectives
1. S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica previst en

l’article 21 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de dret públic locals, el
qual serà d’aplicació a les tarifes regulades en la present ordenança, tret de les previstes en els apartats 7.1.C,7.2.C,
7.3.A.3,7.4 i 7.5.3 de l’article 7è.

Residents
1
2
3
4
5
6
Més de 6
2.

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
10.357,98
13.465,38
16.572,77
19.680,17
22.787,56
25.894,96
29.002,36

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
11.951,52
15.536,98
19.122,43
22.707,89
26.293,34
29.878,80
33.464,26

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
12.748,29
16.572,77
20.397,26
24.221,75
28.046,23
31.870,72
35.695,21

A l’alumnat de famílies monoparentals, que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat de Catalunya els
seran d’aplicació les següents bonificacions:

Fills
1
2
3
4
5
6
7
Més de 7
3.

A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
7.967,68
10.357,98
12.748,29
15.138,59
17.528,90
19.919,20
22.309,50

A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
12.748,29
15.138,59
17.528,90
19.919,20
22.309,50
24.699,81
27.090,11
29.480,42

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
16.572,77
19.680,17
22.787,56
25.894,96
29.002,36
32.109,75
35.217,15
38.324,54

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
19.122,43
22.707,89
26.293,34
29.878,80
33.464,26
37.049,71
40.635,17
44.220,62

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
20.397,26
24.221,75
28.046,23
31.870,72
35.695,21
39.519,69
43.344,18
47.168,67

E)
Bonificació 5%
Límit ingressos
> 20.397,26
> 24.221,75
> 28.046,23
> 31.870,72
> 35.695,21
> 39.519,69
> 43.344,18
> 47.168,67

A l’alumnat de famílies nombroses, que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat de Catalunya, els seran
d’aplicació les següents bonificacions:

Fills
3
4
5
6
7
Més de 7

A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
17.528,90
19.919,20
22.309,50
24.699,81
27.090,11
29.480,42

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
22.787,56
25.894,96
29.002,36
32.109,75
35.217,15
38.324,54

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
26.293,34
29.878,80
33.464,26
37.049,71
40.635,17
44.220,62

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
28.046,23
31.870,72
35.695,21
39.519,69
43.344,18
47.168,67

E)
Bonificació 5%
Límit ingressos
> 28.046,23
> 31.870,72
> 35.695,21
> 39.519,69
> 43.344,18
> 47.168,67

Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi de
Terrassa.
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Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta
consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar
posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos
de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència
judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la
sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud als
Serveis d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a
l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel
sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat
familiar que, per causes sobrevingudes al llarg del curs vegin modificada la seva
situació de renda i puguin acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran d’adreçar la seva petició i la documentació justificativa als Serveis
d’Educació, per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau,
informe favorable a la concessió de bonificació superior a l’establerta. En cas de no
cursar cap sol.licitud, s’aplicarà el percentatge de bonificació previst en la columna
E de l’apartat 2 i 3
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi
de Terrassa.
4. Excepcionalment quan coincideixin 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, gaudiran
cadascun d’ells d’una bonificació del 67%, no acumulable amb les bonificacions d’aquest article.
5. Les bonificacions anteriors són incompatibles entre si, de manera que el gaudiment d’una exclou el de les altres.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les tarifes especificades, per a cadascun dels serveis, a l’article
7è i demés continguts de la present ordenança.
Article 7è. Tarifes
(...)

7.5. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Totes les taxes d’aquest servei es faran efectives en 10 mensualitats iguals.
Altres horaris
Per a famílies que necessitin fer ús del servei en horaris diferents, s’estableix la possibilitat de jornada parcial. Les taxes
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ponents són les següents:
Mitja jornada matí .................................. 65% de la quota
Mitja jornada tarda ................................. 45% de la quota
En el cas de dos germans, el segon germà gaudirà d’una bonificació del 25%; aquesta bonificació no és acumulable en el
cas de família nombrosa, ni monoparental.
7.5.2. Menjador
•

Quan satisfent la quota mensual pel servei de menjador, es deixi d’assistir-hi més de 2 dies consecutius,
s’acreditarà el dret de descompte de 2,50 € diaris, a partir del tercer dia i mentre no es reincorpori de nou, al
benefici del servei que dóna dret la quota, excepte en els usuaris bonificats.

7.5.4. Serveis complementaris
Per famílies que facin ús de serveis complementaris organitzats per l’Escola Bressol, tals com: “Espai familiar”, “Espai
nadó” i “Activitats per a pares i mares” s’estableix la taxa de 5,20 € l’hora.
La quota de dinar no periòdic s'estableix en 8,43 €.
7.5.5. Formalització de la inscripció
La formalització de la inscripció per a l’assistència es realitza amb l’antelació necessària durant el període fixat per la
Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar.
7.5.6. Baixes
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent a la de la data de recepció de la seva comunicació, a excepció
del mes de setembre que s'admetrà fins el dia en que comenci el curs escolar.

7.5.7. Cobrament de les quotes
El cobrament de les quotes d’escola bressol i menjador es realitzarà entre els dies 1 i el 5 de cada mes, a mes vençut, les
quals inclouran les incidències puntuals de menjador i ampliació horària del mes anterior a excepció del mes de setembre
que no contempla incidències i el mes de juny que inclourà les incidències de maig i juny.

INFORMACIÓ SOBRE LES TAXES I EL COST DE LA PLAÇA D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
•

El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança Fiscal núm. 3.25 de les taxes per LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS
CEN
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•
•

TRES DOCENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL que recull els preus públics de les Escoles Bressol per al curs 2020-2021.
L’Ajuntament manté una important oferta de bonificacions per adaptar el cost de les taxes a la situació particular i
als ingressos de cada família per millorar l’equitat en l’accés a aquests serveis municipals .
El cost del promig total per infant d’escola bressol és de 7.144€.

Aquest cost es reparteix entre:
•

Ajuntament 67.6 %

•

Famílies usuàries 14.17%

•

Generalitat de Catalunya 18.15 %

•

No hi ha quota en concepte de matrícula.

•

El preu del servei d’escola bressol és anual i fraccionat
en 10 quotes mensuals d’igual import, independentment dels dies lectius del mes.

•

Els rebuts es passen a cobrament a mes vençut entre
l’1 i el 5 de cada mes de setembre a juny.

•

El preu per a escolaritat i menjador a les escoles bressol municipals es calcula, en funció de la renda i el nombre de
membres de la unitat familiar ó nombre de fills/es de la unitat familiar en el cas de famílies nombroses/monoparentals a la qual pertany l'infant, d’acord amb els llindars de renda.

•

Es bonificarà a totes les famílies usuàries del servei d’escoles bressol municipals, llevat de les que manifestin explícitament en el full de preinscripció que renuncien a la sol.licitud de la bonificació per raó de capacitat econòmica.
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