
 
 
Ordenança Fiscal núm. 28 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CURSOS MUNICIPALS  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei de cursos municipals, que es 
regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de cursos de dibuix, aquarel·la, 
pintura a l’oli, etc, en les instal·lacions municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les 
activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament 
els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tal a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, llevat del que 
s’especifiqui a l’article següent. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció dels cursos que s’hagin sol·licitat. 
  
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 



 

Classes de dibuix, aquarel·la i oli per a nens (€/mes) 57,20 

 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa pel servei de cursos municipals s’acredita en el moment de formalitzar la 
inscripció a cada curs, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si és 
que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per la participació en els cursos municipals, que s’estenguin a varis mesos, 
es pagarà dins els primers deu dies de cada mes comprès a la durada de 
l’ensenyament. 
 
2. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 
l’interessat en les oficines municipals. 
 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
Article 9. Infraccions i sancions 
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 

 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
 

 


