ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ESCOLES BRESSOL:
Article 1 .Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació.
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, s’estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la
prestació del servei d’escoles bressol municipals.
2. L’objecte és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari corresponent a la
prestació del servei d’escoles bressol municipals a L’Hospitalet.
3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta,
mitjançant contractes de concessió de serveis.
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei d’escoles bressol municipals
mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció
donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic.
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació.
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí
regulada la prestació del servei de les escoles bressol municipals.
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix
en el moment en què s’iniciï la prestació del servei, es a dir, quan l’usuari formalitza la
matrícula escolar, d’acord amb els termes que s’estableixen amb aquesta regulació. .
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta
ordenança les persones físiques beneficiàries o usuàries del servei d’escoles bressol
municipals.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són
les que es detallen seguidament:
1.1. Tarifes ordinàries
Aquestes són les corresponents als serveis d’escolarització, menjador i descans i el servei
d’acollida, les quals es detallen en la taula següent:
Taula 1. Tarifes ordinàries del servei d’escoles bressol municipals en vigor, mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació:
Tarifa
1. Servei d’escolarització (1)
1.1. Pagament del servei en onze quotes. Per quota
1.2. Pagament del servei en deu quotes. Per quota

Euros
144,39
158,83
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1.3 Escolarització - incorporació, per primera vegada al centre, durant la
segona quinzena del mes
2. Servei de menjador i berenar (2)
2.1. Menjador. Per mes
2.2. Menjador per als casos de matrícula viva, primer mes de matriculació
(només en els casos en el que una vegada començat el curs la matrícula
s’efectuï durant la segona quinzena del mes)
2.3. Menjador esporàdic. Per àpat/ dia
2.4. Berenar per a nens/nes que no utilitzin el servei de menjador. Per mes
2.5. Berenar esporàdic. Per berenar/dia
3. Servei d’acollida (3)
3.1. Per hores soltes, o en cas d’incompliment de l’horari de recollida de
l’infant Per hora
3.2. Setmanes soltes o fraccions superiors a 2 dies. Per hora
3.3. Ús mensual (22 dies al mes)

79,42

122,73

61,36
8,16
9,45
0,55

3,16
2,52
34,56

(1) La quota d’escolarització serà mensual, amb l’excepció del primer mes de la incorporació
al centre educatiu, si aquesta es produeix passats els primers quinze dies.
(2) S’entén com a menjador esporàdic el servei utilitzat per famílies que habitualment no deixen
el seu fill a menjar cada dia, amb un màxim de deu dies al mes. Aquesta puntualització
s’aplicarà també en el cas de berenar esporàdic.
(3) Servei d’acollida: Es prestarà d’acord amb els contractes vigents en cada centre.
L’Ajuntament podrà autoritzar a les respectives empreses concessionàries la gestió del servei
d’escoles bressol, prorratejar la quota del mes de juliol durant tot el curs aplicant la quota de
158,83 euros per deu mesos. Si un infant és donat de baixa durant el curs, els pagaments
proporcionals efectuats, corresponents al mes de juliol no seran retornats.
D’altra banda, les empreses concessionàries podran aplicar un descompte de 3 euros en
concepte d’aliments, a partir del tercer dia que un infant que utilitza habitualment el servei de
menjador, no assisteixi a l’escola per malaltia.
L’impagament de dues quotes, siguin o no consecutives, implicarà la baixa de l’infant de
l’escola.
1.2. tarifes especials per determinades categories familiar
Les categories amb tarifes especials que s’estableixen són les següents:
a) Família nombrosa (categoria general)*
b) Família nombrosa (categoria especial)*
c) Família monoparental (categoria general)*
d) Família monoparental (categoria especial)*
e) Família amb infant amb necessitats educatives especials**
f) Infants escolaritzats en acolliment familiar ***
g) Família amb dos o més fills escolaritzats en l’escola bressol****
* Sistema d’acreditació: carnet vigent expedit per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
**Sistema d’acreditació: Que l’infant estigui matriculat/da a l’escola en una plaça reservada a
NEE, o amb informe de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), o del CDIAP de la
ciutat (Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) o d’altre institució, com els serveis
socials municipals per a infants amb necessitats educatives específiques, o entitat mèdica
suficientment acreditada o mitjançant resolució administrativa de l’administració competent.
***Sistema d’acreditació: Resolució acreditativa de l’acolliment per l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya
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****Sistema d’acreditació: llibre de família
S´haurà d’acreditar la condició de família nombrosa, monoparental o amb infant amb
necessitats educatives especials en la data de formalització de la matricula del curs escolar.
Taula 2. Tarifes especials del servei d’escoles bressol municipals en vigor, mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació:

Tarifa
1. Servei d’escolarització (1)

1.1. Pagament del servei en onze quotes. Per quota

Euros

129,50

122,50

1.2. Pagament del servei en deu quotes. Per quota

1.3 Escolarització- incorporació, per primera vegada
al centre, durant la segona quinzena del mes.

Categories de famílies
Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.
Nombrosa
especial;
monoparental especial.

142,50

Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.

135

Nombrosa
especial;
monoparental especial.

71,50

Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.

67,50

Nombrosa
especial;
monoparental especial.

110,50

Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.

2. Servei de menjador i berenar (2)

2.1. Menjador. Per mes
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104,50

55,50
2.2. Menjador per als casos de matrícula viva, primer
mes de matriculació (només en els casos en el que
una vegada començat el curs la matrícula s’efectuï
durant la segona quinzena del mes)

52,50

2.3. Menjador esporàdic. Per àpat/ dia

7,50

6,50

Nombrosa
especial;
monoparental especial.
Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.
Nombrosa
especial;
monoparental especial.
Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.
Nombrosa
especial;
monoparental especial.

3. Servei d’acollida (3)

31,50
3.3. Ús mensual (22 dies al mes)

29,50

Nombrosa
general;
monoparental general;
Infant amb necessitats
educatives
especials
(NEE);
Infant amb acolliment
familiar; Dos o més fills
escolaritzats
en
el
centre.
Nombrosa
especial;
monoparental especial.

La quota d’escolarització serà mensual, amb l’excepció del primer mes de la incorporació al
centre educatiu, si aquesta es produeix passats els primers quinze dies.
S’entén com a menjador esporàdic el servei utilitzat per famílies que habitualment no deixen el
seu fill a menjar cada dia, amb un màxim de deu dies al mes. Aquesta puntualització s’aplicarà
també en el cas de berenar esporàdic.
Servei d’acollida: Es prestarà d’acord amb els contractes vigents en cada centre.
L’Ajuntament podrà autoritzar a les respectives empreses concessionàries la gestió del servei
d’escoles bressol, prorratejar la quota del mes de juliol durant tot el curs aplicant la quota de
142,95 euros o 135 euros, segons correspongui per deu mesos. Si un infant és donat de baixa
durant el curs, els pagaments proporcionals efectuats, corresponents al mes de juliol no seran
retornats.
D’altra banda, les empreses concessionàries podran aplicar un descompte de 3 euros en
concepte d’aliments, a partir del tercer dia que un infant que utilitza habitualment el servei de
menjador, no assisteixi a l’escola per malaltia.
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L’impagament de dues quotes, siguin o no consecutives, implicarà la baixa de l’infant de
l’escola.
Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades pel
concessionari.
Disposició addicional primera
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 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 addicional segona
Tant les tarifes ordinàries com les especials, pel que fa al servei d’escolarització, no seran
aplicades a les famílies amb infants escolaritzats a i2 en qualsevol de les escoles bressol de
titularitat municipal a partir de l’inici del curs escolar 2022-2023 del primer cicle de l’educació
infantil a l’Hospitalet, atès l’acord signat pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació
Catalana de Municipis, l’1 d’abril de 2022
Disposició derogatòria
Es deroga l’ordenança núm. 5 de preus públics del servei d’educació en quant al seu apartat 1,
que va estar aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 22 de desembre de
2016 i que va quedar definitivament aprovada en data 29 de desembre de 2016.
Disposició final
Un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment d’aprovació d’ordenances establert en els
articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els
articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, sens perjudici de la publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la present ordenança entrarà en vigor l’1 de setembre de 2022.“
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