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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I 

ESTADA EN L'ESCOLA INFANTIL DE  PRIMER CICLE 

 

CONCEPTE 

Article 1. 

De conformitat amb allò disposat en l' article 57, amb relació amb el 20.4.ñ, del text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del 

servei de l' Escola Infantil de 1r cicle que es regeix per esta Ordenança. 

 

OBLIGATS AL PAGAMENT 

Article 2. 

Estan obligats al pagament els pares o mares o aquells que tinguen la pàtria potestat 

dels xiquets /xiquetes als quals se'ls presta el servei. 

 

QUOTA 

Article 3. 

1r.- La quantia de la Taxa regulada en esta Ordenança és la que recull en el segon 

punt d'este article.  

2n.- La taxa és de 100 euros mensuals. I obligatòriament el xiquet que fa ús del servei 

ha d'estar empadronat al municipi de Favara. 

3r.- La matrícula és de 65 € amb un únic pagament.  

 

BONIFICACIONS  

Article 3. bis 

― Famílies nombroses tenen una bonificació del 15% sobre la quota.  

― Famílies amb dos germans al centre tenen un bonificació del 15% sobre la quota.  

- Previ estudi, informe i acceptació de la comissió de serveis socials, en els casos en 

què es trobe justificat, es podran aplicar reduccions a les quotes de conformitat amb 

el que es disposa en l'article 24.4 TRLRHL.  

 

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT  

Article 4. 

L' obligació de pagament de la taxa regulada per esta Ordenança comença en la 

data en què l'alumne/a curse alta en l' escola i es considera la primera quota. L'última 

quota que s'ha de pagar és la corresponent al mes de baixa.  



 

 
 

N.I.F.: P-4612500-A TEL: 96 1769002    FAX:96 1769427     E-MAIL:favara@gva.es     PLAÇA SANT ANTONI Nº 1   46614-FAVARA     VALÈNCIA 

 

 

NORMES DE GESTIÓ DE COBRAMENT  

Article 5. 

1. Confecció de les llistes .  

A partir dels documents d'altes, baixes i variacions, l’ Ajuntament emetrà una llista 

mensual amb les següents dades:  

 

· Número d' identificació de l' alumne/a. 

· Nom i cognoms de l'alumne/a. 

· Import de la quota.  

· Import net de la facturació.  

 

2. Cobrament de les quotes. 

La domiciliació bancària és obligatòria per als pagament i es girarà dins dels 5 primers 

dies del mes.  

3. Quotes tornades.  

Les quotes que resulten impagades es reclamen als obligats al pagament i se'ls 

requereix la cancel·lació del deute. Si no es fa efectiu el pagament es procedirà a 

exigir el deute per el procediment administratiu d'apremi.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança entra en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província i comença la seua aplicació l'1 de setembre de 2016 i estarà en vigor fins la 

seua modificació o derogació expresses.>>  

 

Contra el present acord, d'acord amb l'article 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 

de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, els 

interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 

mesos explicats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de València. 
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