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Obertura del període de consulta pública previ a la tramitació de l’aprovació de 
l’ordenança fiscal dels preus públics de les Escoles Bressol Municipals. 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el seu article 133, regula la participació de la ciutadania, 
les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes 
amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, 
se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà 
l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives, potencialment 
afectades per la futura norma.  
 
 

Aprovació de l’ordenança  fiscal reguladora del preu públic d’escolaritat de les 
escoles bressol municipals per al curs 2022-2023 

 
 
Antecedents 
 
En data 18 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient d’inici de modificació de la forma 
de gestió del servei d’escoles bressol municipals, que passarà de gestió indirecta a gestió 
directa per la pròpia administració a partir del curs 2022-2023, el que suposarà que a 
partir d’aquesta data  l’Ajuntament durà a terme directament la prestació del servei. La 
incoació d’aquest procediment de modificació de la forma de gestió fa necessari iniciar 
també els tràmits per modificar el règim jurídic de les contraprestacions econòmiques 
exigides pel servei d’escola bressol, derogant l’ordenança de tarifes i aprovant una nova 
ordenança reguladora de preu públic.  
 
Tal i com preveu l’article 41 del TRLHL les entitats locals poden establir preus públics per 
la prestació o la realització d’activitats de les competències de l’entitat local sempre que 
no es donin les circumstàncies que específica l’article 20.1.B de la mateixa llei. En el cas 
que ens ocupa es tracta d’un servei que ha de ser sol·licitat per l’usuari i també es presta 
des de l’àmbit privat en el municipi, pel que no es compleixen les circumstàncies 
esmentades.  
 
Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 
 
Amb l’aprovació de l’ordenança reguladora de preu públic pel servei d’escola bressol 
municipal es vol millorar la seguretat jurídica dels usuaris del servei quant a la satisfacció 
de les contraprestacions econòmiques exigides en concepte d’escolaritat, menjador, 
acollida i altres.  
 
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
 
La necessitat de l’aprovació de la norma ve donada per tal d’establir els preus que facin 
sostenible el servei, ara que l’ajuntament assumirà la gestió directa del servei, per al curs 
2022-2023. 
 
Els objectius de la norma 
 
L’objectiu de la norma és adequar la regulació de la contraprestació econòmica exigida 
pels serveis prestats a l’escola bressol municipal a la situació que sorgirà amb el canvi de 
forma de gestió de les escoles bressol.  



 
L’objectiu és definir els preus dels serveis següents:  
 

- Quota escolar jornada sencera 
- Quota escolar jornada matí 
- Quota acollida matí 8 – 9 h mensual 
- Quota acollida tarda 17 – 18 h mensual 
- Quota acollida mantí 8 – 9 h esporàdic 
- Quota acollida tarda 17 – 18 h esporàdic 
- Quota acollida matí i tarda mensual 
- Menjador normal  
- Menjador esporàdic 

 
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
Es considera que no hi ha solucions alternatives no reguladores.  
 
Al municipi existeixen activitats d’ensenyament infantil de 0 a 3 anys de titularitat privada, 
de manera que, de conformitat amb el que estables l’article 41 del TRLHL en connexió 
amb l’article 20.1.b del mateix cos legal, la contraprestació econòmica que s’exigeixi per 
la prestació d’aquest servei haurà de ser preu públic i no taxa.  
 
Els ciutadans, organitzacions, i associacions que així ho considerin podran presentar 
opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 30 dies a comptar des de 
l’endemà al de la publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant.  
 
Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre 
a través dels mitjans previstos en l’article 16.4. de la Llei 39/2015 (LPACAP), i en 
particular:  
 

- A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou (Carrer Roger de Flor, 
23, 08320 El Masnou) 

 
- A través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Masnou https://www.seu-

e.cat/ca/web/elmasnou 
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El Masnou, 
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