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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ 
DELS SERVEIS QUE PRESTEN LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara del que preveuen els articles 58 i 20.4 ny) de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen 
els  articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, este Ajuntament estableix la taxa pels 
serveis que presten les Escoles Infantils Municipals que es regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis d'ensenyament, 
menjador i transport escolar que es presten a les Escoles Infantils Municipals. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els pares, tutors o 
els que tinguen encomanada la pàtria potestat dels xiquets que es beneficien dels serveis 
o activitats, prestats o realitzats per este Ajuntament, a què es refereix l'article anterior. 

 
Article 4. Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en les Tarifes 
contingudes en l'apartat següent, per a cada u dels distints servicis o activitats.  

 
Els subjectes passius vindran obligats en el moment de formalitzar la 

corresponent matrícula a domiciliar en una entitat bancària el pagament de les tarifes 
corresponents. 

 
2. Les tarifes d'esta taxa seran les següents: 
 
2.1. Tarifa 1a. A abonar en el moment de formalitzar la matricula i amb caràcter 

irreductible: 35 euros. 
 
No s’admetran als centres alumnes que no hagen pagat la matrícula. 
 
2.2. Tarifa 2a. Per assistència, menjador i transport escolar, al mes (curs escolar 

2012-2013): 
 
a) Alumnes d'1 a 2 anys, jornada completa (8,00 a 17,00 hores): 140,00 

euros. 
b) Alumnes d'1 a 2 anys, amb horari de mitja jornada (8,00 a 13,00 hores): 

98,00 euros. 
c) Alumnes de 2 a 3 anys: 130,00 euros. 
d) Alumnes de 2 a 3 anys, amb horari de mitja jornada (8,00 a 13,00 o 13,00 

hores): 91,00 euros. 
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e) Menjador: 65,00 euros. 
f) Tarifa de menjador per dia: 4,00 euros. 
g)   Transport escolar: 35,00 euros. 

 
Les anteriors tarifes municipals quedaran incrementades en la quantia que s’els 

aplique en funció de l'ajuda o subvenció que siga concedida per una altra administració 
pública. 

 
En el cas que dos germans pertanguen a la mateixa unitat familiar, s'aplicarà a 

cada un les tarifes que corresponguen reduïdes en un 25 per cent. En el cas de tres 
germans, s'aplicarà l'anterior reducció del 25 per cent als dos primers i del 50 per cent al 
tercer. 

 
Si l'alumne pertany a una unitat familiar que tinga reconegut el títol de família 

nombrosa, s'aplicaran les tarifes que corresponguen reduïdes en un 25 per cent, i en el 
35 per cent si el títol és de família nombrosa especial. 

 
En el cas d'alumnes minusvàlids, s'aplicaran les corresponents tarifes reduïdes en 

un 30 per cent. 
 
La tarifa per utilització del servici de transport escolar s'abonarà íntegrament per 

mes, encara que no s'haja utilitzat el mes sencer. 
 
2.3. Estaran exemptes de les anteriors tarifes, excepte la de matrícula, les 

famílies amb greus dificultats socials i econòmiques. Esta exempció haurà de ser 
acordada pel corresponent òrgan municipal a la vista de l'informe previ que emeten els 
Servicis de Benestar Social municipals. 

 
Article 5. Normes de gestió 

 
1. La quota de menjador tindrà igualment caràcter mensual i irreductible, i 

només serà objecte d'ajust proporcional als dies de servici en els casos següents: 
 
a) Per motiu de la incorporació progressiva de l'alumnat (de l'1 al 30 de 

setembre). 
b) Els dies compresos en els períodes vacacionals de Nadal i Pasqua. 
c) La no assistència al menjador durant un mínim de 10 dies al mes, suposarà la 

reducció del preu segons els dies en què no s'haja assistit. 
 

2. Quan resulten impagats 2 rebuts ininterrompudament l’alumne/a serà donat de 
baixa fins que es procedisca al pagament. 

 
3. La baixa de l’alumne durant el curs produirà efectes a partir del primer dia del 

mes següent a aquell en que s’haja produït. Esta s’haurà de comunicar a la direcció del 
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centre i signar-la per tal que siga efectiva. En cas contrari se li continuarà exigint el preu 
públic per la utilització del servei. 

 
Quan un alumne/a deixe d’assistir durant un mes consecutiu sense prèvia 

comunicació al centre o a la direcció, serà donat de baixa automàticament i se li exigirà 
igualment el pagament del preu públic per la utilització del servei fins que no es faça 
efectiva la baixa, és a dir fins que es signe. 

 
4. La data màxima d’incorporació al curs escolar serà el 15 d’octubre o dia hàbil 

següent. 
 
5. La reserva de plaça es fixa en 60 euros al mes en tots els casos. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir d'1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 

 


	ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DELS SERVEIS QUE PRESTEN LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS
	Article 1. Fonament i naturalesa.
	Article 2. Fet imposable.
	Article 3. Subjecte passiu.
	Article 4. Quantia.
	Article 5. Normes de gestió
	DISPOSICIÓ FINAL


