
EDICTE 

En compliment del que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es 
fa públic l’Acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2012, que a continuació 
es copia: 

“Vist l’expedient tramitat a aquest efecte amb informe favorable d’Intervenció, i 
d’acord amb el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’establiment i fixació de les tarifes següents de preus públics de 
l’Escola d’Educació Infantil Municipal: 
 

1.-SERVEI D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 9 A 17 HORES I 
MANUTENCIÓ (INCLOU DESDEJUNI, DINAR I BERENAR) 

 TARIFA 

 MENSUAL 

a) Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional  

  

Alumnes menors d’1 any 220,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  138,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 115,00 € 

  

b) Famílies amb més d’un fill escolaritzat en aquest 
centre  

  

Alumnes menors d’1 any 322,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  254,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 237,00 € 

  

c) Famílies no compreses en els apartats a) i b) 
anteriors  

  

Alumnes menors d’1 any 378,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  313,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 279,00 € 



  

2.-SERVEI D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 9 A 12 I DE 15 A 17 
HORES 

 TARIFA 

 MENSUAL 

a) Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional  

  

Alumnes menors d’1 any 170,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  120,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 100,00 € 

  

b) Famílies amb més d’un fill escolaritzat en aquest 
centre  

  

Alumnes menors d’1 any 228,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  173,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 138,00 € 

  

c) Famílies no compreses en els apartats a) i b) 
anteriors  

  

Alumnes menors d’1 any 284,00 € 

Alumnes d’1 a 2 anys  229,00 € 

Alumnes de més de 2 anys 194,00 € 

  

3.-SERVEI ADDICIONAL DE CUSTÒDIA DE 7.30 A 9.00 I DE 17.00 
A 19.00 HORES: 

 TARIFA 

 MENSUAL 

  

Alumnes de 0 a 3 anys 20,00 € 

  

4.- SERVEI DE DESDEJUNI I BERENAR: 



 TARIFA 

 MENSUAL 

Alumnes de 0 a 3 anys 20,00 € 

  

5.-SERVEI ESPORÀDIC MENJADOR DIES AÏLLATS: 

 TARIFA 

 DIÀRIA 

Alumnes de 0 a 3 anys 5,00 € 

 

SEGON.- Aprovar els elements substantius següents determinants del preu públic: 

Obligats al pagament.- Són obligats al pagament d’aquest preu públic els representants 
legals dels/les alumnes de l’escola d’educació infantil municipal. 

Obligació del pagament.- L’obligació de pagament sorgeix del dret a la prestació dels 
serveis descrits en les tarifes de l’apartat primer d’aquest acord, dret que s’adquireix 
mitjançant la formalització de la inscripció corresponent. 

Aquesta obligació no es veurà afectada per la inassistència de l’alumne, llevat que la no 
prestació del servei es deguera a causes imputables al concessionari. 

Règim de gestió.- Els preus públics hauran de ser satisfets en el moment o període que 
s’indica en els paràgrafs següents i el concessionari els liquidarà de forma 
individualitzada. 

El format, model i contingut de les liquidacions serà aprovat per l’Ajuntament, a 
proposta del concessionari. 

En els serveis que tenen establida tarifa mensual, el pagament s’haurà de realitzar en les 
oficines del concessionari, o a través de domiciliació bancària, abans del dia deu del  
mes corresponent a la prestació del servei.  

En els serveis que tenen establida tarifa diària, el pagament s’haurà de realitzar en les 
oficines del concessionari, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

Les liquidacions no satisfetes en els terminis establits seran objecte de cobrament de 
conformitat amb la normativa reguladora dels preus públics. 

En allò que no preveu aquest acord, caldrà ajustar-se al que disposa l’Ordenança general 
de preus públics de Vila-real. 

TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, que entrarà en 
vigor l’1 de setembre de 2012, una vegada efectuada la publicació esmentada, a 
excepció dels apartats a) i b) anteriors i la remissió normativa al que disposa 
l’Ordenança general de preus públics de Vila-real, continguda en l’últim paràgraf de 
l’apartat segon d’aquest acord, pel que fa a preus públics regulats en l’Ordenança 
25/2006 reguladora del preu públic per prestació de serveis en la guarderia infantil, que 
entraran en vigor en el moment de la derogació efectiva de la mateixa. 



QUART.- Contra aquest acord es podrà interposar el recurs de reposició previst en 
l’article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el termini d’un mes comptat a partir 
de l’endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
L’alcalde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila-real, 26 de juny de 2012 


