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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA D’ENSENYANCES ESPECIALS. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servici 
d'ensenyances especials en establiments docents de les Entitats Locals que es regirà per la 
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 
58 de l'esmentada llei 39/88. 

 

Article 2. Fet impossible 

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació, per l'Ajuntament, del servici 
d'ensenyances especials en establiments docents de les Entitats Locals, que es refereix 
l'article 20.4, lletra v) de la llei 39/88. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques així com les entitats a 
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten el servici. 

 

Article 4. Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyale l'article 40 de la LGT. 

 

Article 5. Beneficis fiscals. 

D'acord amb el que estableix l'article 9 de la LRHL, no podran reconèixer-se altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb 
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar, per a cada un dels distints 
servicis, la tarifa següent: 

 

Curs de 2 hores setmanals: 10 € al mes 

Curs de 3 hores setmanals: 14 € al mes 

Curs amb una duració de 25 hores, impartit per professor sense titulació específica: 15 €. 

Curs amb una duració de 25 hores, impartit per professor amb titulació específica: 20 €. 

Activitats escola d'estiu un mes: 60 € . 
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Membres d'un mateixa unitat familiar: 50 € per persona. 

Matrícula: 2 €. 

L'ingrés es realitzarà pel sistema de liquidació per mitjà d'ingrés directe en qualsevol de les 
entitats col·laboradores d'este municipi. 

 

Article 7. Meritació. 

El meritació de la taxa es produïx quan s'inicie la prestació dels servicis especificats en 
l'apartat 2 de l'article anterior. 

 

Article 8. Infraccions i sancions. 

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen caldrà ajustar-se al que disposa la LGT i les seues normes de desplegament. 

 

Disposició final 

Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la 
LRHL, LGT, Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de 
desplegament. 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2004 romanent en vigor fins 
a la seua modificació o derogació. 


