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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31

Tornar a: Index Ordenances 2010.doc

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 v) del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat
amb el que disposen les articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en general, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en general.
Article 3. Subjectes passius
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament
que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2.- Quan els alumnes inscrits siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares
o tutors.
Article 4. Responsables
1.- Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tal a la
Llei General Tributària i a la Ordenança General .
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, a excepció de que els serveis social
informin de la necessitat del subjecte passiu a la prestació del servei, proposant la bonificació
a aplicar i que la Junta de Govern de la Corporació haurà d’aprovar.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis d’ensenyaments que
s’hagin sol·licitat o que utilitzin.
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A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

Epígraf 1. CURSOS D’IDIOMES
CATALÀ
•

Nivell Bàsic

BLOC I (octubre – desembre) i BLOC II (gener – març)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur

50,00€
25,00€
25,00€

BLOC III (abril – maig)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur
•

33,34€
16,67€
16,67€

Nivell B

BLOC I (octubre – desembre) i BLOC II (gener – març)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur

75,00€
37,50€
37,50€

BLOC III (abril – maig)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur
•

50,00€
25,00€
25,00€

Nivell C

BLOC I (octubre – desembre) i BLOC II (gener – març)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur

100,00€
50,00€
50,00€

BLOC III (abril – maig)
Import per bloc
Import pensionistes
Import persones en situació d’atur

66,66€
33,33€
33,33€

LLENGÜES ESTRANGERES
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•

Nivell inicial, nivell mig i nivell avançat

Import trimestral

150,00€

Epígraf 2. CONEIXEMENTS DE BASE I ACCESSOS AL SISTEMA
EDUCATIU
•

Reforç Escolar

Import trimestral
•

150,00€

Preparació proves d’accés

Preparació prova d’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà
Import únic

50,00€

Preparació prova d’accés a Cicles Formatius
de Grau Superior
BLOC I (octubre – desembre) i BLOC II (gener – març)
Import per bloc

150,00€

BLOC III (abril)
Import per bloc
•

Alfabetització i neolectura

Import trimestral
•

50,00€

15,00€

Taller de capacitació individual per a persones nouvingudes

Import semestral

5,00€

Epígraf 3. FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
•

Curs de manipulació d’aliments

Import únic
• Curs de premonitors/es de lleure (20h)

30,00€

Import únic

76,50€
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•

Curs de monitors/es de lleure (100h)

Import únic
•

Curs de prevenció de riscos laborals

Import únic
•

175,00€

40,00€

Curs de conducció de carretons elevadors

Import únic

120,00€

Epígraf 4. CURSOS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I ESPORTS
•

Curs de balls de saló

Import trimestral per parella
•

91,50€

Curs de gim dolça

Import trimestral

15,50€

Epígraf 5. CURSOS TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ - TIC
•

Formació TIC de nivell inicial, intermig i avançat

Mòdul 10 hores
Import únic per alumne i mòdul
Pensionistes
*Persones en situació d’atur
Famílies nombroses
Empreses Viver Masquef@ctiva

26,00€
13,00€
6,50€
19,50€
00,00€

*Les persones en situació d’atur si assisteixen a un 80% de la formació o justifiquen amb
documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,50€ per cada mòdul de 10
hores que estiguin inscrits.
•

Tallers i monogràfics de 1 hora o més

Import únic per alumne

6,00€

*Les persones en situació d’atur si assisteixen a un 80% de la formació o justifiquen amb
documentació les faltes d’assistència, se’ls retornarà l’import de 6,00€.
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2. Les tarifes especificades en la present ordenança fiscal seran d’aplicació a les persones
empadronades a Masquefa, aplicant en altre cas, un 25% addicional a cada tarifa, excepte en el
cas dels cursos pels que l’Ajuntament rebi una subvenció externa en la que s’obligui a no
addicionar cap percentatge.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acreditarà en el moment de formalitzar la inscripció a cada curs, independent de la
rebuda efectiva de la prestació del servei sol·licitat.
2. Amb caràcter previ a l'inici del servei s’haurà de fer efectiu l’import corresponent al
pagament del curs, per períodes mensual/trimestral/anual o per curs, l’import de la prestació
del servei dels drets d’inscripció, en el cas que estiguin establerts.
3. L’impagament de la tarifa comporta la baixa en la prestació del servei.
4. La baixa voluntària del curs s’ha de comunicar mitjançant escrit presentat al Registre
Municipal, i produirà efectes en el període posterior, no tenint dret al reintegrament de la tarifa
corresponent al període vigent que coincideix amb la comunicació de la baixa.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
d’aquest Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació del preceptes de l’ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 18 d’octubre del 2005 i que ha quedat definitivament aprovada en data 16 de desembre del 2005,
entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2006 i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 17 d’octubre 2006 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de desembre del 2006,
entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2007 i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 14 de febrer de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en data 12 d’abril de 2008 i entrarà
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en vigor en aquesta data indicada d’aprovació definitiva i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

La present Ordenança fiscal, ha estat modificada i aprovada provisionalment per la
Corporació en sessió celebrada el 7 de juliol de 2008, i que ha quedat definitivament
aprovada en data 27 d’agost de 2008 i que entrarà en vigor al dia següent al de la publicació
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.

Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31
d’octubre de 2008; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 267 de 6 de novembre de 2008, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest
l’ajuntament; publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 314 de 31 de desembre de 2008, i entrant en vigor el 01 de gener de 2009.
Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 26 de
gener de 2009; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 28 de 2 de febrer de 2009, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest
l’ajuntament, i entrant en vigor el 10 de març de 2009.
Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 16
d’abril de 2009; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 99 de 25 d’abril de 2009, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest
l’ajuntament; publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 138 de 10 de juny de 2009, i entrant en vigor el 11 de juny de 2009.
Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 11 de
juny de 2009; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 149 de 23 de juny de 2009, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest
l’ajuntament; publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 211 de 3 de setembre de 2009, i entrant en vigor el 4 de setembre de 2009.

Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 28 de
juliol de 2009; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de
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la Província núm. 188 de 07 d’agost de 2009, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest
l’ajuntament; publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 228 de 23 de setembre de 2009, i entrant en vigor el 24 de setembre de 2009.
Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 15 de
desembre de 2009; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 306 de 23 de desembre de 2009, en el tauler d’anuncis i a la web
d’aquest l’ajuntament; publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 35 de 10 de febrer de 2010, i entrant en vigor l’ 11 de febrer de 2010.
Diligència
Aquesta Ordenança va estar modificada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el dia 26 de
juliol de 2010; exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de
la Província en data 9 d’agost de 2010, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest l’ajuntament;
publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província en data 28 de
setembre de 2010, i entrant en vigor el 29 de setembre de 2010.
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