
 

 

 

 

Exp. 310/16 

 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 31 REGULADORA DEL PREU 

PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 

BRESSOL.  

 

 

Article 1er.- CONCEPTE.- De conformitat amb el que es preveu  a 

l’article  41  del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’ Hisendes Locals, de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest Text Legal, 

aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació del servei 

d’escola bressol municipal,  que s’especifiquen en les tarifes que es 

contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.  

 

 

 Article 2on.- OBLIGATS AL PAGAMENT.- Estan obligats al 

pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui es 

beneficiïn dels serveis i activitats de l’escola bressol, a que es refereix 

l’article anterior.  

 

 

 Article 3er.- QUANTIA.- L’import del preu públic regulat en 

aquesta Ordenança serà el que es fixa en la tarifa que es conté en l’annex 

per a cada un dels diferents serveis o activitats.  

 

 

 Article 4art.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.- L’obligació de 

pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es 

realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’annex 

corresponent.  

 

 Article 5è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.-  El pagament 

del preu públic per la prestació del servei es realitzarà en el moment en què 

es sol·liciti la seva prestació, i en la forma que disposi l’Ajuntament.  

 



 

 

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta Ordenança, aprovada 

provisionalment  pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de juny de 2016  i 

definitivament en data 29 de juliol de 2016 i , entrarà en vigor el dia de la 

seva publicació en el BOP. El seu període de vigència es mantindrà fins 

que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.  

  

 

ANNEX DE TARIFES CURS ESCOLAR                      

 

- Quota escolaritat (11 mensualitats):  

 

 - Nivell de renda fins a 14.779,50 euros: 159 euros/mes  

- Nivell de renda entre 14.779,51 a 29.559 euros: 170 

euros/mes.  

- Nivell de renda entre 29.559,1 euros i 44.338,50 euros: 181 

euros/mes.  

- Nivell de renda entre 44.338,51 euros i 59.117,50 euros: 201 

euros./mes  

- Nivell de renda entre 59.117,51 euros i 73.897 euros: 214 

euros/mes 

- Nivell de renda de més de 73.897,1 euros: 225 euros/mes.  

 

 - Famílies nombroses i monoparentals: gaudeixen d’una bonificació 

del 10%.  

 

 - Altres serveis:  

 

- Servei de menjador: 151,90  euros/mes (iva inclòs) 

 - Preu menú esporàdic (inclòs el berenar)  : 10  euros (iva inclòs) 

 - Servei acollida matí : 51,09 euros/mes (iva inclòs) 

 - Servei acollida  matí (30 minuts): 27,54 euros/mes (iva inclòs) 

 - Servei acollida matí esporàdic: 3,07 euros (iva inclòs) 

  - Servei ludoteca, tarda : 51,55 euros/mes (iva inclòs) 

 - Servei ludoteca tarda (30 minuts): 27,54 euros/mes (iva inclòs) 

 - Servei ludoteca tarda esporàdic: 3,07 euros (iva inclòs) 

 
 

  Tiana,   29 de juliol  2016  

 

 

 L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  



 

 

 

 

 

 

La publicació de la modificació d’aquesta ordenança ha estat realitzada al Butlletí 

Oficial de la Província del dia 8 d’agost de 2016.  


