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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 

TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS 
 
ARTICLE  1. Disposició general.  
 

De conformitat amb  al que disposa l’article 20.4 v) de  la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix la taxa per els serveis d’ensenyaments especial prestats 
per l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 2. Fet imposable.  Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis 
següents: 

 
1. Ensenyament d’adults . 
2. Escola d’idiomes. 
3.    Escoles i cursos esportius. 
4.    Cursos per a la joventut 

 
ARTICLE 3. Subjectes passius.  Són subjectes passius les persones o entitats que 
sol·licitin els serveis, o llurs pares, tutors, representants o encarregats, quan es tracti 
de menors d'edat.  
 
ARTICLE 4. Exempcions i bonificacions.  
 
     En cap cas s’admetran bonificacions i exempcions  que no estiguin regulades per 
Llei. 

 
Gaudiran d’exempció total o parcial de la taxa d'ensenyament, en els centres 

d'ensenyament especial, les persones que ja en gaudeixin per disposicions generals de 
l’Estat o de la Generalitat. 
 
ARTICLE 5. Bases i Tarifes.  
 
1.  Les bases i tarifes són les que s’assenyalen en l'annex d'aquesta Ordenança. 
2.  Amb independència de les quotes establertes, serà a càrrec de l’usuari el pagament 

dels drets i taxes de matrícula i d'examen exigits par la legislació general. 
3.  En tots els supòsits en els  que en la tarifa s'indica la quota com a mensual, es 

referirà a 10 mesos, de gener a juny, i de setembre a desembre de cada any. 
4.  Els cursos acadèmics iniciats abans de la vigència d’aquesta Ordenança o de la seva 

modificació, pel que a la quantia de les taxes es refereix, continuaran aplicant-se 
fins a l’acabament del curs, les taxes mensuals que regien al seu començament. 

 
ARTICLE 6. Normes de gestió i recaptació.  
 
1. L'obligació de contribuir neix per la formalització de la inscripció o pel fet de 

sol·licitar la prestació dels serveis independentment de la seva real prestació per 
causes imputables al sol.licitant. 

2. En els casos d'ensenyaments especials i assistències a activitats, les quotes se 
satisfaran en formular-se la inscripció, excepte quan la taxa sigui mensual, que se 
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satisfarà la primera en l'acte de la inscripció i les successives dins els deu dies 
naturals primers del mes corresponent. 

 
ARTICLE 7. Infraccions i sancions.   
 
S’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General. 
 
ARTICLE 8.  Vigència.   
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2017 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 

ANNEX 

TARIFES  
1. CURSOS ESPORTIUS           

    Curs 2017/2018 
- CURS D’ATLETISME   
  Adreçat a nens i nenes fins a 12 anys.......... 25,00 € 
- CURS D’ATLETISME   
  Adreçat a nens i nenes de més de 12 anys...... 76,00 € 
- CURS DE NATACIÓ    
  Adreçat a nens i nenes  de 5 a 16 anys.........    164,00 € 
- CURS DE MANTENIMENT ADULTS  
 Mesos d’octubre a juny 5h/setmana................           169,00 € 
- Curs de marxa nòrdica adults......................... 87,00 € 
- CURS DE NATACIÓ PER A D’ADULTS................           294,00 € 
- CURS DE NATACIÓ SENIOR........................... 20,00 € 
- CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR...................... 20,00 € 
- Curs de marxa nòrdica sènior........................ 20,00 € 
- Curs de ioga sènior....................................... 20,00 € 
- ALTRES CURSOS..........................................            87,00 € 
 

L’esport escolar efectuat pels centres del propi municipi en totes les seves 
manifestacions, estarà exempt de pagament. 
 
2. CURSOS DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT (CULTURA, 
JOVENTUT, CASAL D’AVIS, EDUCACIÓ I CENTRES CIVICS ENTRE D’ALTRES) 
 
 Import Amb Carnet Jove 
   /Carnet Jubilat 
Cursos fins a 20 hores 18,50 € 14,00 € 
Cursos fins a 30 hores 36,50 € 29,50 € 
Cursos fins a 40 hores 73,00 € 54,50 € 
Cursos fins a 50 hores    122,00 € 91,50 € 
Cursos fins a 100 hores 306,00 € 230,50 € 
Cursos de més de  100 hores        525,00 € 397,00 € 
Altres cursos 61,00 € 46,00 € 
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Pels cursos organitzats pel Casal d’avis de 20h es faran les següents reduccions: 
 

- Per la inscripció a 2 cursos una reducció de 3,00 € 
- Per la inscripció a 3 cursos una reducció de 5,00 € 
- Per la inscripció a 4 cursos una reducció de 7,00 € 
- Per la inscripció a 5 o més cursos una reducció de 2,00 € addicionals per cada 

curs de més. 
 

3.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU 
    
A l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’Ajuntament, se’ls aplicarà les 
següents tarifes: 
 

Jornada complerta :   130,00 €/mes 
Mitja jornada:                 92,00 €/mes 
 

S’aplicarà una reducció del 15% per al segon i successius germans. 
 
Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social. 
 

Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar d’acord amb 
la definició del article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent quadre: 

 
    
Bonificació Nivell de renda 

75%  <150% del salari mínim interprofessional  
50%  < 200% del salari mínim interprofessional 
25%   < 300%  del  salari mínim interprofessional 
0%       Resta 

 
Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la 

unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en 
aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixen una 
plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu. 
 

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els interessats 
hauran d’adreçar la seva sol·licitud durant el període de matriculació, autoritzant la 
consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària, i es 
resoldrà per la Junta de Govern d’acord amb la petició formulada. 
  


