
 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES 

TAXES PER PRESTACIÓ D'ENSENYAMENTS 

ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS, ÚS 

D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- DISPOSICIÓ GENERAL. 

De conformitat amb el previngut en la secció 3ª del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

s'estableix la Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals, 

ús d'instal·lacions i edificis municipals. 

II.- FET IMPOSABLE. 

El fet imposable ve determinat per l'aprofitament  o gaudiment de les diferents 

instal·lacions municipals, en les quals es podran prestar els següents ensenyaments o 

aprofitaments: 

1. D'ordre físic-esportiu. 

2. D'ordre educatiu . 

3. Cursos, Tallers i similars. 

III.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 

Naix des del moment en què es formalitze la matrícula per a l’ensenyament o es 

formalitze la  petició de la utilització dels diferents establiments municipals. 

 

IV.- SUBJECTE PASSIU. 

Seran subjectes passius els usuaris i beneficiaris de les instal·lacions i serveis físic-

esportius, educatiu-culturals i d'esplai i oci. 

V.- BASES I TARIFES. 

Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança es liquidaran d'acord amb les 

tarifes  següents. 

1.- TAXES PER ENSENYAMENTS: 

a) D'ORDRE FÍSIC-ESPORTIU 

La quota es determinarà per les hores d’assistència, establint-se una tarifa de 15 € 

mensuals per 1 hora d’assistència setmanal. 

b) D'ORDRE EDUCATIU 

La quota es determinarà per les hores d’assistència, establint-se una tarifa de 15 € 

mensuals per 1 hora d’assistència setmanal. 

 c)  CURSOS, TALLERS I SIMILARS. 

 

La quota es determinarà per les hores d’assistència, establint-se una tarifa de 7,5 € 

mensuals per 1 hora d’assistència setmanal. 

 2.- TAXES PER UTILITZACIÓ DE EDIFICIS PÚBLICS 

a) Per utilització d’edificis públics, per a reunions, xarrades, conferències etc. no 

organitzades per cap administració pública: 1 €/m2 de l’edifici utilitzat. 



b) Per utilització de l’Auditori Municipal: 100 € /dia   

VI.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

1. TAXES PER ENSENYAMENTS: 

 L'obligació de pagar la taxa naix des que s'inicie la prestació del servei o la realització 

de l'activitat 

La taxa d'ensenyament s'abonarà completa mensualment, amb independència que els 

inscrits deixen d'assistir a classe. 

Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament de la taxa, el servei públic, 

l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es preste o 

desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent. 

 

2.- TAXES PER UTILITZACIÓ DE EDIFICIS PÚBLICS 

L'obligació de pagar la taxa  naix quan es concedisca la utilització privativa o 

l'aprofitament especial, si bé l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import 

total o parcial. 

 

Queden exempts del pagament per utilització dels espais les Associacions Locals 

sense ànim de lucre inscrites al registre d’Associacions. 

VII.- MERITACIÓ 

La meritació de la taxa per ensenyaments que serà irreductible, es produirà el primer dia 

que s'assista a les classes d'ensenyament especial en els establiments municipals. 

 

VIII.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 

 

Les quotes seran les resultants d'aplicar les tarifes sobre les bases d'imposició, efectuant-

se el pagament mitjançant rebut, que s'expedirà sobre aquest tema i per ingrés en 

compte bancari. 

El retard de cinc dies en el pagament de la taxa implicarà la pèrdua de tots els drets. 

IX.- DEFRAUDACIÓ I PENALITAT 

Les faltes i sancions tributàries es qualificaran i determinaran conforme a  la Llei 

General Tributària. 

 

 X.- DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

En el no previst expressament en aquesta Ordenança, s'estarà al que es disposa en el 

RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes que resulten d'aplicació. 

 


