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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVICI DE CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Concepte
Article 1. De conformitat amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41, tots ells
del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  que  aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix el Preu Públic per la Prestació del
Servici de Centre d’Educació Infantil que es regirà per la present Ordenança.

Obligats al pagament
Article 2. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta ordenança els pares o els
que exercisquen la pàtria potestat o tutela sobre els xiquets a qui es presta el servici a què es
referix l’article anterior.

Quantia
Article 3. Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat per esta Ordenança serà la següent:

Quota matrícula per curs:.......................................................................................60,00€
Quota mensual ensenyança per xiquet/a:

◦ De 0 a 1 any: ...................................................................................................200,00€
◦ D'1 a 2 any: .....................................................................................................150,00€
◦ De 2 a 3 anys:...................................................................................................150,00€
Quota mensual menjador per xiquet/a:...............................................................65,00€

2. A  les  liquidacions  mensuals  se'ls  aplicarà,  en  el  cas  que  fossen  concedides  per  la
Conselleria  d'Educació  les  ajudes  destinades  a  l'escolarització,  una  reducció  pel
concepte d'ensenyança per un import igual a les  dites ajudes i pel  termini del seu
atorgament.

3. Per  als  alumnes beneficiaris  del  bo infantil  concedit  per  la  Conselleria  d'Educació,
s'establix  com  a  límit  màxim,  el  pagament  de  120   mensuals  pels  conceptes€
d'ensenyança i menjador.

4. A qui  li'ls  denegue el  bo infantil  o no sol·liciten  en termini  les  dites  ajudes,  se'ls
aplicarà les quotes establides en l'apartat 1r d'este article.

Beneficis i exempcions fiscals
Article 4. Beneficis i Exempcions Fiscals

1. S'aplicaran  exempcions  i  bonificacions  fiscals  quan  quede  prou  acreditat,  amb un
informe previ de l'Àrea de Servicis Socials, l'absoluta impossibilitat econòmica per a
satisfer  les  tarifes  anteriors  pel  subjecte  passiu.  La  dita  excepció  serà  aprovada  per
l'òrgan municipal competent i estarà limitada a un alumne com a màxim cada curs.
L'import de la bonificació o exempció vindrà determinat si és el cas, per la diferència
entre el preu públic vigent i l'ajuda per a l'escolarització de la Conselleria d'Educació.

1



OP01 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici de Centre d'Educació Infantil

2. La  part  del  cost  d'escolarització  no  finançada  per  les  ajudes  de  la  Conselleria
d'Educació,  ni  per  la  quota  mensual  abonada  pel  subjecte  passiu,  s'entendrà
subvencionada o finançada per mitjà de recursos municipals.

Obligació de pagament
Article 5. Obligació de pagament. 

L’obligació de pagament del preu públic regulat per esta Ordenança naix des que es preste o
realitze qualsevol dels servicis o activitats del Centre d’Educació Infantil, és a dir des de la data
en què el/la xiquet/a cause alta en el Centre, meritant-se com a primera quota la corresponent
al mes de la data d’alta i l’última quota correspondrà al mes en què finalitze el curs o cause
baixa.

Normes de gestió de cobrament
Article 6. 

 1. Confecció de llistes cobradores.

A partir dels documents d’altes, baixes i variacions, es procedirà a emetre mensualment
una relació que contindrà les dades següents:

• Números d’identificació de l’alumne.

• Nom i cognoms de l’alumne.

• Import de la quota.

 2. Administració i cobrament de les quotes.

L’Administració i cobrament del preu públic es durà a terme per l’Ajuntament.

S’establix com a norma general de cobrament la domiciliació bancària. La quota es
pagarà amb antelació a la prestació del servici i per mensualitats.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servici públic no es
preste o desenrotlle, procedirà la devolució de l’import corresponent.

Els  deutes  per  preus  públics,  s’exigiran  pel  procediment  administratiu  de
constrenyiment, pels servicis que a este efecte tinga establits l’Ajuntament, i sempre que
haguera transcorregut sis mesos des del seu venciment sense que haja pogut aconseguir
el seu cobrament a pesar d’haver-se realitzat les oportunes gestions.

Acabat el dit període es remetran a la Tresoreria de l’Ajuntament les corresponents
relacions de deutors  i  els  justificants  de les  circumstàncies  anteriorment  exposades,
perquè es procedisca al cobrament per via executiva.

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment,  per a la declaració de les
quals  es  formalitzarà  l’oportú  expedient,  d’acord  amb el  que  preveu  el  Reglament
General de Recaptació.

 3. En tot cas, els ajornaments i fraccionaments de deute per este preu públic, quedaran
dispensats de presentar la garantia a què es referix l’art. 65,3é de la LGT.

Infraccions i sancions
Article 7. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions i les sancions caldrà ajustar-se
al que disposa el Reglament Regulador del Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle i la
resta de normativa aplicable.
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Dret supletori
Article 8. Per al no previst en esta Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, Text refós de la Llei General Pressupostària de 23 de setembre de 1988 i la resta de
normes que siguen aplicables.

Disposició Addicional Primera
Els alumnes matriculats en les unitats de 2 a 3 anys, no estaran subjectes al preu públic en
concepte  d'ensenyança,  per  estar  finançada íntegrament per  la  Conselleria  d'Educació,  així
mateix no queden subjectes al pagament de la quota per matrícula. Si estaran subjectes, si és el
cas, al pagament de la quota per la prestació del servici de menjador.

Vigència
Article 9. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA.- Esta  Ordenança,  que  consta  de  nou  articles,  va  ser  aprovada  pel  Ple  de
l'Ajuntament i ha sigut objecte de diverses modificacions, l'última de les quals amb data 25
d'octubre de 2018. 

A Xilxes, a 25 d'octubre de 2018. EL SECRETARI,

(Signat electrònicament)
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