
PREUS PÚBLICS PER PRESTACIONS DE SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS

Article 1r

De conformitat amb el que disposa el capítol VI del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text
refós  de  la  Llei  d'hisendes  locals,  aquest  Ajuntament  estableix  els  preus  públics  per  la
prestació de serveis educatius municipals que es regiran per aquesta Ordenança.

Article 2n. Serveis i activitats inclosos 

Els serveis i activitats inclosos en la present Ordenança són tots els relatius a la prestació de
serveis educatius en centres de titularitat municipal, això és, les escoles infantils municipals.
Igualment, està inclosa la prestació dels serveis de campament urbà d'estiu i els relatius als
menjadors escolars, així com qualsevol altre que, en el futur, puga prestar-se des dels serveis
educatius municipals, independentment de la seua modalitat de prestació, d'acord amb les
tarifes contingudes en l’article 4t.
 

Article 3r. Obligats al pagament

Està obligat al pagament qui es beneficie dels serveis o les activitats prestades o realitzades
per aquest Ajuntament, o en règim de concert amb aquest, a què es refereix l'article anterior.
S'entendrà que els beneficiaris són els pares, tutors o representants legals dels alumnes. 

Article 4t. Tarifes 

1r. La tarifa queda fixada de la següent manera:

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

Import en €
1. Import anual per matrícula o ratificació 40
2. Import mensual per assistència/alumne 95
3. Import per horari especial 28

B) PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CAMPAMENT URBÀ D'ESTIU

1. Import campament 90
2. Import menjador 100
3. Import per horari especial 27

Aquesta tarifa s'aplicarà igualment en el cas de prestació de serveis o activitats similars,
d'acord amb el que estableix l'art. 2. 

C) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS MUNICIPALS 

 1. Import mensual menjador 105
 3. Import mes setembre - import per dia1 6,47

1 El servei es prestarà sempre que hi haja la demanda suficient.



2n. Es bonificarà el 100% de l'import de la mensualitat de prestació de serveis en escoles
infantils municipals (apartat  A de la tarifa) en el cas d'obligats al pagament que tinguen
matriculats a més d'un fill. Aquesta bonificació afectarà el segon fill i els successius.

Article 5é.  Normes d'aplicació de la tarifa

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

1. La matrícula, o la ratificació anual, s'abonarà d'una sola vegada en formalitzar-la en el
període d'inscripció.

2. La mensualitat s'efectuarà per endavant durant els cinc primers dies de cada mes. 

3.  L'obligació de pagament  naix en  el  moment  de formalitzar  la  matrícula  de cada  any
escolar, amb independència de la seua prestació real si la falta d'aquesta és imputable al
sol·licitant.  L'obligació  d'efectuar  els  pagaments  mensuals  es  mantindrà  mentre  no  se’n
tramite la baixa corresponent.

4. El  pagament de la matrícula o la ratificació s'efectuarà mitjançant l’autoliquidació amb el
model que facilitarà l'ajuntament.
Les  mensualitats  s'abonaran  mitjançant  el  rebut  inclòs  en  el  padró  que  s'aprovarà
mensualment. 
El rebuts mensuals hauran d'estar necessàriament domiciliats en compte bancari.
El retard en el pagament de tres mensualitats determinarà la pèrdua de la matrícula.

5. Els imports assenyalats en els apartats A2 i A3 de la tarifa són acumulables.

B) PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CAMPAMENT URBÀ D'ESTIU

1. L'import d'aquest preu públic, siga quina siga la modalitat de les compreses en la tarifa,
s'abonarà d'una sola vegada en formalitzar-se la inscripció.

2. Una vegada iniciada l'activitat, l'import del preu públic no podrà ser objecte de devolució,
excepte si la falta de prestació d'aquest servei és imputable a l'Ajuntament.

3. Els imports assenyalats en la tarifa B són acumulables en funció de la modalitat de servei
per la qual s'opte.

C) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS MUNICIPALS 

1. El pagament de la modalitat C1 de la tarifa s'efectuarà mitjançant el rebut inclòs en el 
padró que, a aquest efecte, s'aprovarà mensualment.

El rebuts mensuals hauran d'estar necessàriament domiciliats en un compte bancari.

Els imports de la tarifa C1 estan calculats sobre la base d'un còmput referit a la totalitat de
dies lectius del curs en què es presta el servei de menjador. Per això són irreductibles, llevat
que la prestació del servei no es realitze per causes imputables a l'Ajuntament. En aquest
cas, se’n retornarà la part corresponent.



2. L'obligació de pagament naix en el moment de la formalització de la matrícula del servei 
de menjador escolar.

Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament del preu, no es preste el servei de 
menjador escolar, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Amb caràcter excepcional, i a instància del beneficiari del servei, serà abonat el cost de les
corresponents minutes alimentàries no consumides quan, per prescripció mèdica, l’usuari del
menjador  no puga fer  ús del  servei  durant,  almenys,  cinc dies,  i  aporte  el  corresponent
informe del Departament d’Educació.

3. Les baixes del servei de menjador escolar s’hauran de comunicar a l'Ajuntament i faran 
efecte al mes següent de comunicar-les.

4. El retard en el pagament de dues mensualitats determinarà la pèrdua de la plaça en el
servei de menjador escolar.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de ser publicada per l'Ajuntament en Ple,
estarà  en  vigor  sempre  que  no  es  modifique  o  derogue  expressament,  i  se  n’haurà  de
publicar el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Aprovació: 30-03-2012

Publicació en el BOP de la derogació de les ordenances de les taxes per escoles infantils, preus
públics per menjadors escolars i escola d'estiu, i publicació de nova ordenança:  BOP núm. 90,
17-04-2012.

Modificació: 

Provisional: Ple de 25 de maig de 2017

Exposició per a reclamacions: BOP núm. 108 de 7 juny 2017

Publicació del text complet de l’ordenança: BOP núm. 150 de 4 d'agost de 2017


