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F11. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A 
CURSOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT 
 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el què es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix el preu públic per l’assistència a cursos organitzats per 
aquest ajuntament, els quals s’especifiquen en les tarifes que es contenen en 
l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones 
que assisteixen als cursos o en el seu cas els pares o tutors legals, si es tracta de 
menors. 
 
Article 3r. Quantia 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 
tarifes contingudes en l’annex. 
 
Article 4t. Bonificació 
1. Les famílies nombroses i monoparentals que així ho acreditin i prèvia petició per 
escrit, podran obtenir un descompte del 20% en les tarifes de cadascun dels cursos 
en què estiguin matriculats els fills de les mateixes, sempre que els ingressos de la 
unitat familiar no superin el doble del salari mínim interprofessional. Aquesta 
bonificació es incompatible amb qualsevol altra.  
 
Les famílies nombroses de categoria especial (segons la definició legal vigent en 
cada moment d’aquesta categoria) empadronades al municipi podran obtenir un 
descompte del 30% en les tarifes de cadascun dels cursos en què estiguin 
matriculats els fills de les mateixes, sempre que els ingressos de la unitat familiar no 
superin el doble del salari mínim interprofessional. Aquesta bonificació es 
incompatible amb qualsevol altra.  
 
2. Pels residents: 
· El segon membre de la mateixa unitat familiar que assisteixi als cursos de música o 
llengua se li aplicarà un descompte del 5% en les tarifes, excepció feta de la 
matrícula.  
 
· El tercer i següents membres de la mateixa unitat familiar que assisteixin als cursos 
de música o llengua se’ls aplicarà un descompte del 10% en les tarifes, excepció 
feta de la matrícula. 
 
3. El personal funcionari o laboral de l’ajuntament i mentre mantinguin aquesta 
condició en el moment de l’exacció gaudirà d’una bonificació de l’equivalent al 100% 
de la tarifa establerta en concepte de matrícula establertes a l’annex de tarifes de 
l’ordenança. 
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Article 5è. Normes de gestió 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per la matriculació 
d’assistència a cada curs. 
 
Article 6è. Obligació de pagament 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el 
moment en que s’efectua la matriculació al curs corresponent. 
 
Aquesta obligació deixarà d’existir en el moment en que l’interessat es doni de baixa 
del referit curs o, per defecte, quan l’interessat deixi d’assistir a les classes de forma 
continuada. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Les matrícules al curs, en el moment de la seva formalització. 
b) Les mensualitats per l’assistència al curs es liquidaran dins els primers cinc dies 
del mes que es liquida. 
 
3. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà l’import que 
l’entitat bancària carregi a l’ajuntament. 
 
Disposició final. 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple 
de la corporació en sessió celebrada el 5 de desembre de 1996, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1997. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
Modificació 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 27 d’octubre de 2020 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, CVE 2020-
07982, de data 3 de novembre de 2020. Sense haver-se produït cap reclamació, 
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat al 
BOP CVE 2020-09966, de data 28 de desembre de 2020. 
 
 
 
 

ANNEX DE TARIFES: 
 
Preu públic per l’assistència a cursos organitzats per aquest Ajuntament: 
 

Ensenyament de Música: Tarifa 

Matrícula 75 € 

½ h llenguatge 15 € 

¾ h llenguatge 21 € 

1h llenguatge 27 € 

1,5 h llenguatge 37,50 € 

½ h cant o instrument 24 € 
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¾ h instrument 36 € 

1 h cant o instrument 48 € 

½ h conjunt instrumental 15 € 

¾ h conjunt instrumental 21 € 

1 h conjunt instrumental 27 € 

Coral ¾ h - 1 h 5 € 

  

Ensenyament d’anglès Tarifa 

Matrícula 30€ 

Adults 32€ 

Infants dos dies setmana 26€ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


