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PREU PÚBLIC 4 - PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst a 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), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la 
prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2n.- Concepte 

Aquest preu públic inclou la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels 
nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis 
municipals. 

 

Article 3r.- Obligats al pagament  

Estaran obligats al pagament del preu públic els pares o tutors legals, dels infants que es 
beneficien dels serveis de l’escola bressol municipal.  

 

Article 4t.- Quantia  

Els preus públics mensuals referents a la quota mensual d’escolarització i quota mensual amb 
caràcter fix de menjador s’estableixen mitjançant un sistema de tarifació en funció del nivell de 
renda de la unitat familiar. Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar 
en quin tram de la tarifació social es troba un infant es tenen en compte la totalitat dels ingressos 
anuals que per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb 
el nombre total de membres de la unitat familiar. 

1. Seran considerats Membres de la Unitat Familiar (MUF) 

a) Es consideren membres computables de la unitat familiar: l’alumne o alumna que es 
matricula, el pare, la mare, el tutor o la tutora, o la persona encarregada de la guarda i 
custòdia; els germans/es menors de 25 anys o els/les majors d’aquesta edat quan es 
tracti de persones amb un grau reconegut de discapacitat.  

b) Només es consideraran com a membres computables aquelles persones que figurin 
empadronades al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula 

c) En el cas de divorci o separació dels progenitors no es considerarà membre 
computable qui no convisqui amb l’alumne/a. No obstant, tindrà la consideració de 
membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, 
s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar, només en el cas de que 
estigui empadronat en el mateix domicili.  

d) En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial,  no es 
considerarà membre computable la persona maltractadora, d’acord amb la llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

2. Càlcul del nivell de renda de la Unitat Familiar 

a) La renda familiar a aquestes efectes s’obtindrà de la suma de les bases imposables 
generals i de l’estalvi de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF) corresponent a l’exercici fiscal tancat disponible immediatament anterior 
a l’inici del curs escolar, de les persones que composin la unitat familiar.  
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b) Quan no existeixi obligació de declarar per l’IRPF per no superar els imports establerts 
a la normativa de l’impost, la renda familiar es determinarà per l’addició dels 
rendiments del treball, els rendiments de l’arrendament de béns immobles, els 
rendiments dels comptes bancaris i altres rendiments del capital mobiliari, import al 
qual es restaran les despeses deduïbles (certificats d’imputacions). 

c) En cas que la família no presenti la documentació requerida en el termini atorgat, no se 
li aplicarà bonificació.  

d) L’administració podrà requerir a la persona interessada qualsevol altra documentació 
per tal de comprovar la situació familiar i econòmica a l’efecte d’aquests preus públics. 

 

3. Preu públic per escolarització i menjador 

S’aplicarà la tarifació social a totes les famílies usuàries del servei d’escolarització i menjador, 
llevat de les que manifestin explícitament en el full d’inscripció que renuncien a la tarifa social 
esmentada. En aquest cas se’ls aplicarà el tram 5 de preus públics durant tot el curs escolar, sens 
perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la tarifació social. 

L’import total del servei d’escolarització i menjador fix del curs escolar és el següent: 
  

 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Quota escolarització 
curs escolar 

214,50 € 643,50 € 1.072,50 € 1.608,75 € 2.145,00 € 

Quota menjador fix curs 
escolar 110,00 € 326,70 € 544,50 € 816,75 € 1.089,00 € 

 

Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del servei mensual d’escolarització i 
menjador fix mensual, es divideix en 11 mensualitat, de setembre a juliol, ambdós inclosos i 
s’utilitzarà la taula següent:  

 

Per al nivell de renda es pren com a base l’índex de renda de suficiència de Catalunya o IRSC, 
que la Llei de pressupostos de la Generalitat fixi anualment. Per a l’exercici de 2022 el valor de 
l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya es fixa 663,98 euros mensuals i 7.967,73 
anuals. En cas que aquest índex es vegi modificat durant la vigència d’aquest preu públic 
s’entendrà automàticament incorporat en la taula anterior. 
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Entre i Entre i Entre i Entre i Superior a 

2 membres  1,5 0,00 € 11.951,60 € 11.951,61 € 17.927,39 € 17.927,40 € 23.903,19 € 23.903,20 € 35.854,79 € 35.854,79 € 

3 membres  1,8 0,00 € 14.341,91 € 14.341,92 € 21.512,87 € 21.512,88 € 28.683,83 € 28.683,84 € 43.025,74 € 43.025,74 €  

4 membres  2,1 0,00 € 16.732,23 € 16.732,24 €  25.098,35 € 25.098,36 €  33.464,47 € 33.464,48 €  50.196,70 € 50.196,70 € 

5 membres  2,4 0,00 € 19.122,55 € 19.122,56 € 28.683,83 € 28.683,84 € 38.245,10 € 38.245,11 €  57.367,66 € 57.367,66 € 

6 membres  2,7 0,00 €  21.512,87 € 21.512,88 €  32.269,31 € 32.269,32 €  43.025,74 € 43.025,75 € 64.538,61 € 64.538,61 € 

7 membres  3,0 0,00 €  23.903,19 € 23.903,20 €  35.854,79 € 35.854,80 €  47.806,38 € 47.806,39 €  71.709,57 € 71.709,57 € 

Quota 
escolarització 
mensual 

  19,50 €   58,50 €   97,50 € 146,25 €  195,00 € 

Quota menjador 
mensual   10,00 €   29,70 €   49,50 €   74,25 €   99,00 € 
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a) En el cas que la unitat familiar tingui dos infants escolaritzats a les escoles bressol 
municipals, a les quotes d’ambdós alumnes se’ls aplicarà el tram inferior al que li 
correspondria per la renda de la unitat familiar.  

 
b) En el supòsit que la unitat familiar tingui escolaritzats tres o més infants, serà 

d’aplicació la quota de dos trams inferiors al de la unitat familiar. En el cas que el tram 
de renda de la unitat familiar sigui el corresponent al tram més baix, serà aquest el 
que s’aplicarà a les quotes.  

 
c) En cas de famílies en situació de risc d’exclusió social, amb impossibilitat econòmica 

per a satisfer les tarifes corresponents, es prestaran els serveis gratuïtament, previ 
informe emès a tal efecte per l’Equip d’Atenció Bàsica dels serveis socials municipals 
(EBAS)  

 
 
4. Preu públic per prestacions complementàries 
 

S’aplicarà la tarifa detallada a continuació a les famílies usuàries del servei de permanències i 
servei de menjador esporàdic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 5è. Documentació que cal presentar 
 

La documentació acreditativa per tal d’inscriure a l’infant al servei d’escola bressol s’ha de 
presentar a l’Ajuntament del Masnou presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o 
telemàticament mitjançant l’imprès normalitzat a través del web de l’Ajuntament, durant el termini 
oficial de matriculació.  
 
La documentació a aportar és la següent: 
 
1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o 

de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.  

2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està 
en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne/a. 

4. El model d’autorització  per a l'obtenció de dades per mitjans electrònics dels membres del nucli 
familiar degudament emplenat i signat per les persones interessades.  

5. En cas de no autoritzar la consulta telemàtica de dades caldrà aportar la documentació que 
hagi previst el model normalitzat de sol·licitud que s’estableixi. 

 
6. En el supòsit que els ingressos en el moment de la sol·licitud siguin inferiors als de l’exercici 

fiscal tancat disponible immediatament anterior a l’inici del curs escolar, s'haurà de presentar la 
justificació documental corresponent: 

Concepte Import 

1. Permanències: 

a) Quota mensual  27,50 € 

b) Quota esporàdica 2,30 € 

2. Menjador: 

Quota esporàdica 9,00 € 



 
 
 
 
 

 
PREU PÚBLIC 4  
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

 

Ordenances fiscals 2022 – Pàg. 200 

 
a) Documents acreditatius dels ingressos bruts de la unitat familiar dels sis mesos anteriors 

a la matriculació, extrapolats a dotze mensualitats, la declaració de l’IRPF o bé certificat 
d’imputacions d’IRPF de la unitat familiar (la que integren els progenitors no separats 
legalment, els fills menors de 18 anys que no tinguin ingressos i els fills majors d’edat 
amb discapacitat) de l’exercici fiscal immediatament anterior a l’inici del curs i l’informe de 
vida laboral actualitzat.  

 
En aquests casos el procediment per al càlcul de la renda familiar es farà comptant els 
ingressos bruts de la unitat familiar dels sis mesos anteriors a la matriculació, extrapolats 
a dotze mensualitats. 
 

b) En cas que algun dels progenitors/es, tutors/es legals, o tots dos/dues, treballi en règim 
d’autònoms, serà necessària la presentació de la declaració de l’IRPF.  

7. La família de l’infant haurà de facilitar en el moment de la matrícula un certificat de l’entitat 
bancària acreditatiu de la titularitat del compte signat, on aparegui el compte corrent de 24 
dígits al qual carregar els rebuts domiciliats.  

 

Article 6è.- Meritació 

1. L’obligació de contribuir neix i el preu s’acredita quan s’iniciï l’activitat, una vegada confirmada 
l’obtenció d’una plaça, independentment de la recepció efectiva d’ensenyament si la seva 
manca fos per causes imputables al/ a la sol·licitant. 

2. Les sol·licituds de baixa posteriors al 31 de maig podran fer-se efectives a efectes 
d’escolarització, però caldrà abonar igualment les mensualitats de juny i juliol, excepte causes 
de força major degudament justificades.  

 
Article 7è.- Gestió i ingrés 

1. La quota inicial corresponent a l’alta del servei de l’Escola Bressol s’inclourà en un padró i es 
farà efectiva a través de domiciliació bancària de caràcter obligatori.  

2. Transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, les 
quotes a les quals fa referència la present ordenança seran exigides per mensualitats 
vençudes, a través d’un padró mensual i mitjançant domiciliació bancària de caràcter 
obligatori. 

3. En el mateix rebut s’incorporaran altres serveis dels quals s’hagi gaudit fins el dia 20 del mes 
anterior. 

4. Quan un usuari/a dels que fan ús del menjador de manera fixa, es posi malalt/a i, abans de 
les 9,15 del matí, s’informi de la seva absència a la direcció del centre, per cada dia de 
malaltia se li descomptarà la quantitat de 3,00 euros del preu mensual establert, excepte en 
els casos dels usuaris que els corresponen les quotes del servei de menjador dels trams 1, 2 i 
3, als quals no se’ls hi farà descompte a la quota del menjador en cas d’absència.  

5. Les baixes o modificacions s’hauran de presentar per escrit fins el 20 de cada mes a l’escola 
bressol corresponent o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per tenir efectes a partir del mes 
següent en què se sol·licitin. No obstant, tot i que es tramiti la baixa l’alumne podrà assistir a 
classe fins l’últim dia del mes i en cap cas comportarà la modificació de l’obligació de 
contribuir.  

6. L’Ajuntament del Masnou podrà revisar d’ofici les quotes a les famílies usuàries del servei, 
quan ho consideri oportú, per adaptar-les als possibles canvis en la situació econòmica 
d’aquestes.  

7. Qualsevol canvi en la situació econòmica o en altres circumstàncies de la família que donen 
lloc a l’aplicació del tram de tarifació social que correspongui, s’hauran de comunicar per 
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escrit al departament responsable de la gestió de les escoles bressol municipals, a través de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, aportant la documentació necessària per 
tal d’acreditar el canvi de situació. 

8. Els canvis de situació que impliquin variacions en les quotes s’aplicaran a partir del mes 
següent.  

9. Els pares o tutors dels infants que ja ocupin una plaça, hauran de confirmar durant el mes de 
maig que desitgen continuar amb la plaça per al curs següent. En el moment de formalitzar la 
matrícula o la reserva de plaça per al curs següent a les escoles bressol municipals s’haurà 
d’estar al corrent de pagament dels serveis prestats amb anterioritat en aquest concepte.  

10. Si es deixa de satisfer l’import de 3 quotes, podrà comportar la baixa del gaudiment del servei, 
a tots els efectes, sense dret a cap tipus de reclamació.  

11. Els infants usuaris del servei d’escola bressol hauran d’assistir regularment al centre. La no 
assistència injustificada per un període superior a tres mesos podrà suposar la baixa del 
centre. 

12. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

 
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 fiscal 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 fiscal, aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària pública celebrada el 28 d’abril de 2022, entrarà en vigor al dia següent al de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
Diligència 
 
Publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de juny de 2022. 


