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 Ordenança Fiscal Núm. 13 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL M INYONS DE L’ARBOÇ 

 
I. Preceptes Generals. 
 
Art. 1 .- De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.4.ñ) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, s'estableix la taxa d'estada i utilització dels serveis educacionals de l'Escola Bressol 
Municipal (Minyons de l’Arboç), que presta l'Ajuntament de l'Arboç, mitjançant un professorat 
especialitzat, amb el corresponent material pedagògic i l'aportació del corresponent edifici 
municipal. 
 
II. Obligació de contribuir. 
 
Art. 2.- El fet imposable estarà determinat per la utilització dels serveis educacionals i de la 
corresponent estada a l'Escola Bressol Minyons de l’Arboç, per part dels nens i nenes que 
hagin estat admesos.  
 
Art. 3.- Estan obligats al pagament de les quotes que corresponguin, els pares o tutors dels 
nens que es beneficien de l'estada i de la prestació dels serveis que l'Escola d'Educació Infantil 
els hi doni. 
 
Art. 4.- Neix l’obligació de pagament de la taxa: 
 
1. Des del moment en que el nen o nena utilitzi els serveis de l'Escola d'Educació Infantil i 
estigui degudament matriculada, així com quan es sol·liciti un dret de reserva de plaça. 
 
2. El pagament d’aquesta Taxa es pot satisfer bé en el mateix moment en que l'Ajuntament 
presenti al cobrament el rebut mensual a l'entitat bancària que els pares o tutors hi tinguin obert 
un compte corrent o una llibreta d'estalvis, amb la qual cosa, abans d'iniciar-se el curs escolar, 
els pares o tutors podran comunicar a l'Escola el número del compte corrent o el número de la 
llibreta d’estalvis i el nom de l’oficina bancària amb la finalitat de que l'Ajuntament els hi pugui 
carregar el rebut mensual de l'Escola; o bé per via de conveni amb l’empresa que es faci càrrec 
de la taxa, que a priori correspondria als seus treballadors, sense que suposi modificació del 
subjecte passiu. 
 
No obstant, i conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària el pagament 
del deute tributari podrà fer-se en efectiu i per qualsevol de les modalitats que 
reglamentàriament es determinin.  
 
Els rebuts es posaran al cobrament durant la primera setmana del mes en curs, excepte de la 
taxa de permanència i de la taxa de servei de menjador eventual, donat que en aquests 
casos el rebut s’estendrà per mesos vençuts.  
 
Art. 5.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:  
 
Descripció  Matí-Tarda  Matí 
- Quota mensual tram de 0 a 1 any 190,00 € 170,00 € 
- Quota mensual tram d’1 a 2 anys 184,00 € 165,00 € 
- Quota mensual tram de 2 a 3 anys 180,00 € 162,00 € 
- Matriculació 100,00 €/curs 
- Permanència fixa de matí (de 8 a 9) 25,00 €/mes 
- Permanència fixa de migdia (de 12 a 13) 25,00 €/mes 
- Permanència fixa de matí i migdia (de 8 a 9 i de 12 a 13) 40,00 €/mes 
- Permanència esporàdica  2,50 €/hora 
- Servei de menjador (fix)                7,10 €/dia 
- Servei de menjador (eventual) 8,60 €/dia  
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Respecte de les taxes per permanència, els horaris extensius són: de les 8:00 h a les 9:00 h, 
de les 12:45 h a les 13:45 h i de les 17:00 hores a les 18:00 h i la taxa a satisfer dependrà dels 
usos realitzats per part de la nena o nen inscrit, per tant, podran tenir caràcter acumulatiu. 
 
Durant el mes de setembre, i atès que el curs escolar s’inicia a mitjans del mes, a l’import de la 
taxa mensual se li aplicarà un coeficient reductor del 0,5. 
 
Els nens que es donin de baixa abans de l’acabament del curs, al mes de juliol, perdran tots els 
drets de matriculació per al curs vinent. 
 
Els pares que sol·licitin una plaça pels seus fills i que per circumstàncies alienes aquests no 
puguin començar el primer dia del curs, podran reservar-la durant el termini de 3 mesos, havent 
de satisfer el 100% de la quota mensual. 
 
Si deixen transcórrer aquest termini perdran el dret reserva de la plaça quedant subjectes al 
règim general de disponibilitat i accés.  
 
Art. 6.-   S’estableixen una sèrie de bonificacions a aplicar sobre la taxa mensual i la taxa anual 
de matriculació en funció del nombre de fills inscrits en el centre, amb els següents paràmetres: 
 
• 1r fill: ...................................................................................................................... quota íntegra 
• 2n fill: .............................................................................................................. 25 % de reducció 
• 3r fill: ............................................................................................................... 50 % de reducció 
• 4t fill: ............................................................................................................... 75 % de reducció 

 
Les bonificacions tindran caràcter pregat, i correspondrà a la Junta de Govern Local atorgar-
les, prèvia justificació fefaent que es reuneixen els requisits necessaris. 

 
 

III. Normes de Gestió 
 
Art. 7.   La Junta de l'Escola és l'òrgan format per la Directora del Centre, dues professores i 
el/la Regidor/a d'Ensenyament de l'Ajuntament 
 
Art. 8.   Els acords d'admissió d'una nena o nen correspondrà sempre a la Junta de l'Escola 
amb el vist-i-plau de l'Ajuntament. 
 
Art. 9.   Per poder ser admès un nen o una nena a l'Escola d'Educació Infantil, i per tant poder 
arribar a ser matriculada, s'hauran de complir amb els requisits establerts pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i per aquelles disposicions addicionals que estableixi 
la Corporació Local. 
 
Per evitar empadronaments interessats, es demanarà que per optar als beneficis per ser vilatà 
de l’Arboç, el nen o nena haurà d’acreditar viure a la Vila junt amb germans, pares, mares o 
tutors legals, amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la inscripció. 
 
Tota persona que vulgui accedir a la prestació dels serveis de l’Escola Minyons de l’Arboç 
haurà d’emplenar una INSTANCIA que serà lliurada pel mateix centre. El sol fet de presentar la 
instància no genera dret d’admissió. 
 
Art. 10. En el supòsit d'impagament de tres quotes mensuals, s’originarà la rescissió del 
contracte de la matrícula i aquesta situació pot provocar que el nen o nena perdi la condició 
d’usuari/a del servei. 
 
Amb la finalitat de salvaguardar els drets del nen o nena inscrits o matriculats, la Junta de 
l'Escola haurà de concedir audiència prèvia als pares o tutors amb la finalitat d'aclarir els fets 
que han ocasionat l'impagament de les tres quotes. 
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Art. 11.  Quan per causa no imputable al subjecte passiu el servei d’Escola Bressol no es presti, 
es procedirà a la devolució de l’import corresponent. No obstant, els subjectes passius hauran 
de comunicar en el termini mínim d’un més d’antelació el desestiment voluntari en la prestació 
del servei per tal de que l’Administració procedeixi a donar de baixa a l’obligat tributari del 
padró i pugui incorporar una nova alta. Igualment, s’haurà de comunicar amb 10 dies 
d’antelació la baixa o el desestiment del servei de menjador i permanència. 
 
La no comunicació de la voluntat de pèrdua de condició d’usuari del servei, amb l’antelació 
prevista al paràgraf anterior, suposarà la renúncia al dret de devolució d’ingrés. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança que consta d’11 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en 
sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2013, i començarà a regir el dia 1 de gener de 
2014 una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.  En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
 
 
 
 
 
Joan Sans i Freixas       Alfons Ribas Perez 
L’ALCALDE        REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla      
EL SECRETARI-INTERVENTOR      
 
L’Arboç, 1 d’octubre de 2013 
 


