ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27.3
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
Article 1r. Fonament i naturalesa
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 del Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
d'ensenyaments especials en establiments municipals, que compren Educació Infantil,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposen els articles 20.4.ñ) i 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis o la realització
d’activitats d’ensenyaments especials que es detallen a continuació:
- Educació Infantil, que comprèn la prestació del serveis i realització d’activitats
d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens i nenes de 0 a 3 anys, així com
altres serveis complementaris propis de les escoles bressol.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei general tributària, que sol·licitin
la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades pels serveis o les activitats
prestats o realitzats per aquest municipi a què es refereix l’article anterior.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen Llei General Tributària, i l'Ordenança
General.
2. Seran responsables subsidiaris a més dels familiars directes de les persones que
utilitzin els serveis d’ensenyaments especials que s’indiquen en aquesta ordenança,
els previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General
Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals
Podran gaudir de beneficis fiscals, previ informe de serveis socials,
contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:

aquells



Les persones que formulin sol·licitud expressa i que acreditin escassa capacitat
econòmica, i/o que la seva situació familiar, social i geogràfica ho aconselli,
sempre que compleixin les següents condicions:



Generals:






Estar empadronat a Navàs.
Estar inscrit a l’Escola Bressol Quitxalla.
Que la renda anual per càpita no superi a 4.404 €.
No rebre ajuts o subvencions pel mateix concepte d’altres administracions o
ens públiques o privats que, units a l’ajut atorgat per l’Ajuntament, excedeixin el
cost del servei.



Criteris per a la determinació de la Renda anual per càpita i dels membres
computables de la unitat familiar:
◦ La renda anual per càpita a efectes de l’ajut s’obtindrà per agregació de les
rendes de cada un dels membres computables de la família que obtinguin
ingressos de qualsevol tipus, dividint-se l’import resultant per la suma de
tots els membres computables.

Per la determinació de la renda dels membre computables que presentin declaració o
sol·licitud de devolució per l’impost sobre la Renda de les Persones físiques, es
procedirà de la manera següent:
Primer.- Es sumarà la part general de la renta del període impositiu amb la part
especial de la renda del període impositiu.
Segon.- D’aquesta suma es restarà la reducció per rendiment del treball contemplada
en l’article 46 bis de la Llei 40/1998 segons la redacció donada per la Llei 46/2002.
Tercer.- D’aquest resultat es restarà la quota resultant de la autoliquidació.


Per la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin
ingressos propis i no es trobin compresos en els supòsits anteriors, es seguirà
el procediment descrit en els apartats primer i segon del punt b i del resultat
obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.



Trobada la renda de la unitat familiar pel procediment descrit en els paràgrafs
anteriors, es deduirà 1.500 € quan el sol·licitant pertanyi a una família
nombrosa oficialment reconeguda.



Un cop determinada la renda de la unitat familiar es dividirà l’import resultant
per la totalitat dels membres computables de la mateixa, resultant d’aquesta

operació la renda anual per càpita.


Per aquest càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són membres
computables de la unitat familiar el pare i la mare, el/la tutor/a o persona
encarregada de la guarda i protecció del menor, en aquest cas, el sol·licitant,
els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili
familiar a 31 de desembre de 2017 o els de major edat, quan es tracti de
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents
dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els
anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre
computable aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici
de que en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica.
Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de
la unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin
part de la unitat familiar, l’Ajuntament de Navàs requerirà al sol·licitant de l’ajut la
documentació necessària per acreditar-ho.
* Sol·licitud i documentació:
Els alumnes que reuneixin les condicions establertes als punts 1 i 2 esmentats han de
sol·licitar-ho a l’Ajuntament i han d’adjuntar la documentació següent:








Full de sol·licitud.
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (o en el seu defecte el passaport) de qui fa la
sol·licitud i de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocòpia del llibre de família (sencer).
Certificat de convivència.
Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la
unitat familiar o justificants d’ingressos en el supòsit que no n’hagi de presentar
o la declaració jurada esmentada.
Fotocòpia de sol·licitud d’ocupació de tots els membres en situació d’atur.
Documentació acreditativa de trobar-se en alguna de les situacions
específiques declarades pel sol·licitant : fotocòpia del carnet de família
nombrosa, llibre de família, certificat de discapacitat, conveni regulador de
separació, divorci o sentència judicial, informe de vida laboral emès per la
Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti la situació d’actiu.

Les sol·licituds han d’estar signades, per tots els membres computables de la unitat
familiar majors de 16 anys, per tal d’autoritzar a l’Ajuntament de Navàs a obtenir les
dades necessàries per a determinar la renda de la unitat familiar a través de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària.
La presentació de la sol·licitud de l’ajut implicarà l’autorització l’Ajuntament de Navàs
per obtenir les dades necessàries per a determinar la renda a efectes de l’ajut

mitjançant l’Administració Tributària corresponent.
L’Ajuntament de Navàs, podrà requerir els documents complementaris que considerin
necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas,
als efectes de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a
l’atorgament dels ajuts individuals per a la utilització del servei de l’escola bressol
quitxalla.
2. Les famílies nombroses gaudiran de les següents bonificacions:
Per família nombrosa o monoparental
Per família nombrosa o monoparental + 2 membres de la
mateixa família matriculats a l’escola bressol municipal Quitxalla
Per família nombrosa o monoparental + 3 membres de la
mateixa família matriculats a l’escola bressol municipal Quitxalla

10%
15%
20%

La bonificació s’ha de sol·licitar en el moment de formalitzar la matrícula i s’ha
d’aportar la documentació següent:
1.- Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental.
2.- Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud i de tots els membres de la
unitat familiar o del Llibre de Família.
3.- Certificat de convivència
4.- Full de sol·licitud.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyaments especials que hagin sol·licitat o que s'utilitzin per part dels alumnes,
pares d’alumnes, tutors o encarregats.
2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

a) Educació infantil:
Quota per matrícula i material (per curs)
Quota per matrícula i material (a partir de 2n trimestre del curs)
Quota per matrícula i material (a partir de 3r trimestre del curs)
Horari 1: de 08.00 a 12.15 h i de 15.00 a 17.00 h, o
de 08.45 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Horari 2: de 08.00 a 12.15 h i de 15.00 a 17.00 h + menjador
Horari 3: de 08.00 a 13.00 h
Horari 4: de 08.00 a 13.00 h + menjador (sortida a les 15.00 h)
Horari 5: de 09.00 a 13.00 h + menjador (sortida a les 15.00 h)
Servei Despertador de 8.00 a 8.45 hores o Servei Berenar de 17.00 a
17.30 hores (places limitades), (per mes)
Servei Despertador de 8.00 a 8.45 hores o Servei Berenar de 17.00 a
17.30 hores (places limitades), (per dia)
Ampliació de servei, horari tarda (per mes):

preu /
alumne
69,00 €
59,00 €
47,00 €
141,00 €
177,00 €
121,00 €
158,00 €
143,00 €
16,00 €
3,00 €
16,00 €

a) Educació infantil:
de 13 a 13.30 hores, o
de 14.30 a 15.00 hores (Places limitades)
Servei de tarda, esporàdic (de 15.00 a 17.00 hores) - per tarda
Servei de vigilància de menjador (per mes)
Servei de vigilància de menjador (per dia)
Tiquet de menjador/àpat
Virus bressol horari de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores (places limitades).
L'activitat es portarà a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 13
alumnes
Virus bressol horari de 9 a 13 hores (places limitades). L'activitat es portarà
a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 13 alumnes

preu /
alumne
4,00 €
38,00 €
4,00 €
3,40 €
75,00 €
47,00 €

Article 7è. Acreditament.


Les taxes establertes en aquesta ordenança, s’acrediten i l’obligació de
contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula a cada curs escolar
(setembre a juliol any següent), independentment de la rebuda efectiva
d’ensenyament, si és que la seva manca fos per causes imputables al
sol·licitant.



L’obligació de pagament s’haurà de complir en el moment de la inscripció o
matrícula.

Article 8è. Liquidació i ingrés
D'acord amb les dades que certifiqui la Direcció del centre, els serveis tributaris
d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que correspongui, la qual es notificarà
per a ingrés directe en la forma i els terminis fixats pel Reglament General de
Recaptació.
Així mateix, en els supòsits que els preus públics que regula aquesta ordenança
esdevinguin de liquidació periòdica, la seva recaptació es regirà pel procediment que
estableix el Reglament General de Recaptació.
El cobrament de dels preus públics regulats per la present Ordenança es portarà a
terme per part de l’Ajuntament, mitjançant domiciliació bancària. En el supòsit de
devolució del rebut domiciliat bancari, per qualsevol circumstància imputable al
contribuent, aquest es farà càrrec de les despeses financeres que se’n derivin.
L’ingrés de l’import de les matrícules es farà a la Tresoreria Municipal, sense perjudici
que pugui efectuar-se mitjançant altres formes que aquesta autoritzi.
La falta de pagament de les tarifes corresponents serà motiu per deixar d’ésser
beneficiari dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals a què es
refereix la present ordenança.

Disposició Addiciona. 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
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en data 1 de juliol de 2018
entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2018 i continuarà vigent mentre no s'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.

Vist-i-plau,
L’Alcalde.

El Secretari Interventor Tresorer

