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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

Dependència: (Gestió Tributària)

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Ref.: (VB/MM)

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER PRESTACIÓ DEL SERVICI DE L’ESCOLA PÚBLICA INFANTIL MUNICIPAL
Article 1. Fonament jurídic
L’Ajuntament de Benicàssim, fent ús de les seues facultats i de conformitat amb els articles
133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, així com els articles 41 a 48 i 117 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, acorda establir el preu públic per la prestació
del servici d’escoles infantils municipals, que es regeix per aquesta ordenança.
Article 2. Fet determinant de l’obligació
Constitueix el supòsit de fet determinant de l’obligació d’aquest preu públic la prestació del
servei o la realització d’activitats de qualsevol mena per part de l’Ajuntament de Benicàssim
dins de l’àmbit de l’ensenyament especialitzat, custòdia i menjador de les escoles infantils
municipals.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els pares o les persones que exercisquen la pàtria potestat, guarda,
acolliment o tutela (siguen persona física o jurídica) dels menors que es beneficien del servei
de les escoles infantils de l’Ajuntament de Benicàssim.
Article 4. Obligació de pagar
1. L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicie la prestació del servei o l’admissió
de l’alumne.
2. La falta d’assistència del beneficiari per causes no imputables a l’Administració no excusa
de l’obligació de pagar la mensualitat corresponent.
3. Quan, per causes no imputables a la persona obligada a pagar el preu, el servei o l’activitat
no es preste o desenvolupe, escaurà tornar l’import corresponent.
4. En cas de falta de pagament en els terminis previstos, s’ha de donar de baixa l’alumne en
l’escola infantil municipal.
Article 5. Tarifes
1. Les tarifes de les escoles infantils s’ajusten als següents preus públics per alumne:
a) Prestació del servei públic d’ensenyament (horari de 9 a 17 h, del setembre al juny): gratuït.

b) Servei de menjador, a partir d’un any d’edat, segons la modalitat, tot l’any:
- Abonament mensual, que comprén dinar i berenar: 90 €.
- Abonament per dia: 5 €.
c) Prolongació de jornada:
- De 7.30 a 9 h i de 17 a 18 h: 50 €/mes.
- Si només s’assisteix en horari de matí o de vesprada: 25 €/mes.
- Si s’assisteix per setmanes (no prorratejables per dies): 12,5 €/setmana.
2. Prestació del servei de ludoteca, que funciona durant els mesos de juliol i agost, per als
casos en què així se sol·licite i es concedisca segons el període de temps:
a) Prestació del servei. Per a tots els xiquets, per alumne, segons la modalitat:
- 70 €/mes.
- 35 €/setmana (si s’assisteix per setmanes, prorratejables per dies exclusivament en la
setmana d’inici i fi de mes).
b) Menjador. A partir d’1 any d’edat, per alumne, segons la modalitat:
-90 €/mes
-25 €/setmana
-5 €/dia
c) Prolongació de jornada (de 7.30 h a 9.00 h)
- 25 €/mes
- 12,5 €/setmana (si s’assisteix per setmanes, prorratejable per dies exclusivament en la
setmana d’inici i fi de mes).
Article 6. Normes de gestió de cobrament
1. Els representants dels usuaris han de presentar la sol·licitud d’inscripció ajustada al model
oficial aprovat per a cada activitat.
2. Les quotes dels serveis tenen una periodicitat mensual i han d’ingressar-se dins dels 10
primers dies de cada mes.
3. Les baixes s’han de formalitzar a través d’escrit presentat en el Registre d’Entrada de
l’Ajuntament, i causen efecte a partir del mes següent de la presentació.
4. La tarifa s’abona per mesos complets, sense tindre en compte el dia d’inici del servei o de
baixa de l’alumne.
5. Els rebuts pels imports a ingressar en el compte de l’Ajuntament de Benicàssim
s’arrepleguen en la Secció de Gestió Tributària. La Regidoria d’Educació pot oferir també la
possibilitat de domiciliar els pagaments, de la manera que s’establisca.
6. L’impagament de dos rebuts consecutius dóna lloc a la baixa automàtica de l’alumne, sense
perjudici que es continue el procediment recaptatori executiu, excepte causa de força major
que justifique l’impagament, justificat per la família amb audiència als interessats.
7. Els alumnes de menys d’un any no reben el servei de menjador.

8. En els mesos de juliol i agost no serà possible la domiciliació i el pagament íntegre es
realitzarà en el compte de l’Ajuntament en el moment de la inscripció de l’alumne.
9. Per a tot allò referit a ingressos, calendari, horari, activitats i la resta de punts no regulats per
aquesta ordenança cal ajustar-se al que dispose el Reglament de Règim Interior de cada Escola
Infantil Municipal.
Article 7. Bonificacions
1. S’estableix una bonificació del 100 % en forma de beques per al servei de menjador. Per a
concedir-ne es tenen en compte les bases per les quals es regula la convocatòria de beques que
anualment aprova la Junta de Govern Local.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entra en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de la Província i
transcorregut el termini legal establit en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i és aplicable fins que es modifique o derogue
expressament.”
Benicàssim, 3 de maig de 2016
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