OF 17. Taxa per la prestacio de serveis d’ensenyament especials, i celebracio d’altres esdeveniments en
establiments municipals
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refos de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestacio de serveis i la realitzacio d’activitats
d’ensenyament en dependencies municipals i la realitzacio d’altres esdeveniments, en establiments municipals, que
es regira per aquesta Ordenanca fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestacio de serveis, la realitzacio d’activitats d’ensenyament o la realitzacio
d’altres esdeveniments en establiments i dependencies municipals, destinats a impartir ensenyaments especials,
docents, esportius o realitzacio d’esdeveniments festius.
Article 3r. Subjectes passius
1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones fisiques que sol・licitin o es
beneficiin de la prestacio de serveis o realitzacio de les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6
d’aquesta Ordenanca, o aquell que realitzi ensenyaments especials, docents, esportius o esdeveniments festius en
establiments i dependencies municipals, segons el cas.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.
Article 6e. Quota tributaria
La quota tributaria es determinara en funcio de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials que s’hagin
sol・licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes seguents:
Epigraf 1. CURSOS
Curs de catala 66,00
Curs d’informatica 66,00
Curs de ceramica 78,00
Tallers 26,00
Altres cursos 66,00
Epigraf 2. CASAL D’ESTIU
1 setmana (20 hores) 40,46
5 setmanes (100 hores) 147,3
EPIGRAF 3. ESCOLA ESPORTIVA.
1 SETMANA (20 HORES): 45,46.
5 SETMANES (100 HORES): 152,30.
EPIGRAF 4. CONCESSIO DE LLICENCIES D’US COMU PRIVATIU DE LOCALS MUNICIPALS, PER A LA
PRESTACIO DE CURSET.
3,00.-EUR/hora.
EPIGRAF 5. UTILITZACIO DE DEPENDENCIES I SERVEIS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIO DE
CASAMENTS I
ALTRES ESDEVENIMENTS.
30,00.-EUR.

