
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS DE LES ESCOLES MUNICIPALS  D’EDUCACIÓ INFANTIL 
D’ALCÚDIA  

 
Concepte  

 
ARTICLE 1 
 
1. De conformitat amb l’article 127, amb relació a l’article 41 ambdós del Text Refós de 

la Llei  reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de les 

escoletes municipals. 

 

 

Obligats al pagament 
 

ARTICLE 2 
 

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones 

sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares i tutors de l’infant 

beneficiat. 

 

Quantia 
 

 

ARTICLE 3 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és l’establert a les tarifes 

recollides en l’annex de l’ordenança. 

 

Exempcions i Bonificacions 
 

1.  Les famílies amb uns ingressos bruts anuals no superiors a 40.000,00€ i que tenguin 

la consideració legal de nombroses gaudiran d’una bonificació del 20% en el concepte 

serveis educatius. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l ‘aportació del títol de família nombrosa 

expedit per l ‘autoritat competent. 

Aquesta bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat , que l’haurà de 

presentar en el moment de formalitzar la corresponent matrícula.  

 
 

Normes de gestió 
 

ARTICLE 4 
 
1. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei i el 

departament corresponent confeccionarà per mensualitats vençudes els rebuts, que seran 

entregats a la Tresoreria de l’Ajuntament perquè aquest els passi al cobrament. 

 



2. El pagament del rebut mensual es realitzarà pel sistema de domiciliació a entitats de 

crèdit i d’estalvi que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, d’acord amb les 

condicions següents: 

 

a) Les persones obligades al pagament presentaran a l’encarregat de l’escoleta 

municipal, que a la vegada presentarà a la Tresoreria municipal, els escrits de 

domiciliació segons model oficial, on especificaran les seves dades 

d’identificació personal, número de compte i establiment, i concepte que es 

desitja domiciliar. 

b) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, mentre 

no siguin anul·lades per l’interessat o rebutjades per l’establiment on hagin 

de presentar-se els instruments de cobrament. 

 

 

 

 

3. Un  retard en el pagament de més de dues mensualitats significarà la baixa de l’infant 

al centre. L’Ajuntament ha de comunicar amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit. 

 

4. Per mantenir la reserva de plaça malgrat l’infant no utilitzi el servei durant un més 

complet, aquest s'abonarà íntegrament. 

 

 

  



 
 

A N N E X   
 

QUADRE DE TARIFES 
 

 

Concepte Euros 

Serveis educatius, jornada completa, de les 9:00 a les 17:00 137,50  

Serveis educatius, mitja jornada, de les 9:00 a les 13:00 114,50  

Serveis suplementaris de guarderia de les 07:30 a les 9:00 34,50  

Servei de descans de les 13:00 a les 15:00 20,00 

Serveis suplementaris per hores soltes 3,50 

Servei de menjador mes complet 92,00  

Servei menjador preu diari 5,75 

Preu de matrícula  34,50  

Material escolar, per curs 30,00 

 


