Ajuntament d’Alcoi
5.5 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS
CONCEPTE I NATURALESA
Article 1.
De conformitat amb el que preveu l'article 41 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a la vista de l'Ordre de 24
d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, aquest Ajuntament estableix el PREU
PÚBLIC DEL SERVEI D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS, que es regirà per aquesta
Ordenança o Norma reguladora,
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.
Estan obligats al pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança els
pares, tutors o representants legals que formalitzen matrícula en les Escoles Infantils
Municipals.
TARIFA
Article 3.
La quantia del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en les
tarifes contingudes en l'apartat següent:
EDAT
De 0 a 1
D’1 a 2
De 2 a 3 (*)
Mes juliol
1 setmana juliol
1 setmana juliol (2 a 3 anys) (*)

Xiquets sense bo
Permanències: Mitja hora o
fracció/mes

TRAM 1
92,85 €
92,85 €
30,00 €
92,85 €
23,21 €
7,50 €
92,85 €

TRAM 2
151,50 €
151,50 €
60,00 €
151,50 €
37,88 €
15,00 €
151,50 €

TRAM 3
191,90 €
191,90 €
92,85 €
191,90 €
47,98€
23,21 €
191,90 €

BONIFICADA
0,00 - 92,85 €
0,00 - 92,85 €
0,00 – 30,00 €
0,00 - 92,85 €
0,00 – 23,21 €
0,00 – 7,50 €
0,00 - 92,85 €

12,88 €

12,88 €

12,88 €

12,88 €

(*) En concepte de Menjador

Els bebés que es matriculen en el període establit amb aquesta finalitat, però que
no s'incorporen a l'escola infantil fins a l'alta mèdica de la mare o quan finalitze el permís
de maternitat que corresponga, tindrà una bonificació del 50% de la quota. La
mensualitat en què haja d'incorporar-se el bebé es meritarà íntegrament.
L'assistència al centre durant tots els dies lectius del mes de juliol del calendari
escolar, es manté al mateix preu que la resta del curs. Hi ha la possibilitat d'assistir per
setmanes completes, tal com es reflecteix en les tarifes anteriors. Per a accedir a les
tarifes compreses en els trams 1 i 2 hauran de tenir els requisits següents:
1. Tots els membres hauran d'estar empadronats a Alcoi.
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2. Que la suma de les bases imposables, a efectes de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, corresponents a l'última declaració presentada de tots els membres
majors de 16 anys empadronats en el domicili d'alumne i dividida entre aquest nombre de
membres siga:
Fins a 7.000 €

Tram 1

De 7.001 fins a 15.000 €

Tram 2

A partir de 15.001

Tram 3

Quan per les circumstàncies econòmiques, degudament acreditades, la família
haja hagut d'abandonar el seu domicili habitual per anar a viure amb els iaios, no es
tindran en compte els ingressos d'aquests. En aquest cas, serà obligatori l'informe de
Serveis Socials.
S'haurà d’adjuntar la documentació següent:
1. Certificat de convivència, que serà sol·licitat per l'administració (Dept. Tributs) i serà
imprescindible per a l'obtenció de qualsevol benefici fiscal previst en aquesta Ordenança.
2. Còpia de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o
Certificat de l'Agència Estatal Tributària que acredite que no està obligat a efectuar-la o
certificat d'imputació, de cada una de les persones, majors de 16 anys, que figuren
empadronades en el domicili de l'alumne i, en tot cas, d'aquelles que formen part de la
mateixa unitat familiar a l’efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
3. No serà necessària la presentació de la documentació assenyalada en els punts 1 i 2
si s'aporta l’autorització corresponent a l'administració municipal, degudament firmada,
perquè puga verificar les dades tant en l'Agència Estatal Tributària com en arxius públics
que puguen ser rellevants a l’efecte de l'aplicació de la quota corresponent, de cada una
de les persones, majors de 16 anys, que figuren empadronades en el domicili de l'alumne
i, en tot cas, d'aquelles que formen part de la mateixa unitat familiar a l’efecte de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. En cas que el pare o la mare de l'alumne figure empadronat en un domicili distint,
l'administració sol·licitarà l'acreditació documental de la separació i l'acord regulador del
fill. Si no disposa de la dita documentació, hauran d'aportar una còpia de l'última
declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o Certificat de
l'Agència Estatal Tributària que acredite que no està obligat a efectuar-la o certificat
d'imputació, o bé autorització a l'administració municipal, degudament firmada, perquè
puga verificar les dades rellevants a l’efecte de l'aplicació de la quota corresponent.
També s'aplica la Tarifa 1 en els casos següents:



Famílies nombroses que aporten el Títol acreditatiu corresponent o Certificat de la
Conselleria de Benestar Social o Serveis Socials de l'Ajuntament, en què
s’indique que s'està tramitant per a la seua obtenció.



Alumne que aporte informe del Servei d'Atenció a la Infància, que acredite una
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minusvalidesa física o psíquica, que requerisca: Necessitats educatives especials
i, per tant, hi haja una reducció d'horari substancial a causa d'una integració
parcial. O bé, mesures correctores especials l'adquisició i manteniment de les
quals menyscaben la situació econòmica familiar. Aquests criteris són excloents
entre si.



Famílies monoparentals que aporten el carnet acreditatiu d'aquesta
circumstància, o Certificat de la Conselleria de Benestar Social o Serveis Socials
de l'Ajuntament, en què s’indique que s'està tramitant per a la seua obtenció.

Aplicació de la tarifa 3:
Quan no es presente documentació per a la sol·licitud del tram 1 o 2 s'aplica
directament el tram 3.
Aplicació de tarifa bonificada:
La tarifa bonificada màxima podrà ascendir a una quota de fins a 92,85 € que
s’aplicarà als subjectes passius que no tinguen mitjans econòmics, amb un informe previ
de Serveis Socials, que pose de manifest la situació anteriorment mencionada.
Revisió de tarifes
1. Quan es produïsca un canvi substancial en la situació econòmica de la família
des de l'última declaració de la renda presentada, bé amb caràcter previ a la
matriculació, bé al llarg del curs escolar, les persones interessades de forma expressa, i
acreditant de forma fefaent (certificat Servef, Serveis Socials, sentència judicial…) el
canvi de la situació econòmica, podran sol·licitar el canvi de tram de la tarifa.
La comprovació de la situació econòmica serà realitzada pel Departament de
Tributs, en la data de la matrícula o abans de l'inici del curs, i a 1 de gener, i 1 d'abril,
sense que siga possible cap altra modificació.
2- Quan causes justificades i degudament acreditades com l'hospitalització de
l'alumne o malaltia que impossibilite l'assistència al centre, i a partir del segon mes,
s'aplicarà el tram immediat anterior. Si s'estiguera satisfent el tram 1, s'aplicarà una
reducció del 50%.
Les modificacions o variacions que es produïsquen al llarg del curs hauran de ser
aprovades per decret de l'Alcaldia, que s’incorporaran al padró en la mensualitat que
corresponga. Llevat que les variacions siguen substancials, no requerirà una nova
publicació ni una notificació individualitzada.
La variació de l'import del rebut per a les permanències del mes no s'entén com a
variació substancial.
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NORMES DE GESTIÓ
Article 4.
El procés de matriculació de les escoles infantils serà dut a terme de forma
centralitzada pel Departament d'Educació.
El falsejament o ocultació de la documentació que s'exigisca a la persona
obligada al pagament, constitueix un infracció tributària greu sancionable amb una multa
pecuniària fixa de 300,00 €.
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Article 5.
1. Per l'ampliació d'horari de 7.30 a 9.00 h. del matí s'estableix una quota de
12,88 € mitja hora o fracció / mes.
2. La matrícula comprén els mesos de setembre a juny, i en tot cas és obligatori el
pagament íntegre dels dits mesos excepte causa justificada com el trasllat de residència
a una altra ciutat per motius laborals o familiars. L'assistència a l'Escola Infantil durant el
mes de juliol serà opcional.
MERITACIÓ
Article 6.
Una vegada confeccionada la matrícula, el preu públic es gestionarà a través d'un
padró que comprendrà tot el curs escolar i que s'exposarà al públic durant 15 dies, en el
que s'anunciaran els períodes de recaptació. La gestió recaptatòria es durà a terme per
mitjà de l'emissió de rebuts-díptics-mensuals.
Les modificacions o variacions que es produïsquen al llarg del curs seran
aprovades per decret de l'Alcaldia, que serà incorporat al padró en la mensualitat que
corresponga. Llevat que les variacions siguen substancials, no requerirà una nova
publicació ni una notificació individualitzada.
La variació de l'import del rebut per les permanències del mes no s'entén com a
variació substancial.
La meritació de cada mensualitat es produeix el dia 1 de cada mes i el període de
recaptació en voluntària serà de dos mesos: des de la data de la meritació fins a l'últim
dia hàbil del mes següent.
Tractant-se d'un cobrament periòdic per mitjà de rebut, no resulta obligatòria la
notificació individualitzada de cada mensualitat; no obstant això, es trametran els rebuts
no domiciliats al centre escolar per a posar-los a disposició dels pares o responsables
dels usuaris. Els que el perden o extravien hauran de sol·licitar-ne un duplicat a
l'Administració de Tributs municipal.
En els deu primers dies de cada mes es farà entrega del bo mensual, que
estableix l'Ordre de 24 d'abril de 2008, o norma que la substituïsca, de la Conselleria
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d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització
en els centres d'educació infantil de primer cicle de titularitat de les corporacions locals i
de titularitat privada.
La falta de pagament de dues mensualitats comportarà la interrupció automàtica
de la prestació del servei, sense perjudici que els deutes pendents siguen exigits pel
procediment administratiu de constrenyiment.
Article 7.
De conformitat amb l'art. 48 de la Llei General Tributària, quan un subjecte passiu
canvie de domicili, haurà de posar-ho en coneixement de l'Administració Tributària
Municipal, per mitjà d’una declaració expressa amb aquesta finalitat, sense que el canvi
de domicili produïsca efectes davant de l'Administració fins que es presente l'esmentada
declaració tributària. L'Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes
passius per mitjà de la comprovació pertinent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en
la sessió del dia 25 de juny de 2018 i produirà efectes després de la seua aprovació
definitiva i una vegada s'haja publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del curs escolar 2018-2019.

Aprovació:

Última modificació de l'Ordenança: aprovada provisionalment per acord del Ple
de data 25/06/2018, tot això de conformitat amb l'art. 17 del RDL 2/2004, de 5
de març.

Publicació:

BOPA núm. 135 de 17/07/2018

Articles
modificats:

L'article 3, i la Disposició Final.
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