
                                                                                                           

       
 
 

 
 
 
 
 

                               ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
    TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 

 
 
 
 

 
ARTICLE 1 .- FONAMENT I NATURALESA 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament 
estableix la Taxa per ensenyaments especials en establiments municipals, que es regirà per la 
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del Reial 
decret Legislatiu 2/2004. 

 
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la present Taxa, la prestació del servei d'ensenyaments 

especials en establiments municipals. 
 
ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats al 

fet que es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que es beneficien dels serveis 
prestats al fet que es refereix l'article anterior. 

 
 



 

ARTICLE 4.- RESPONSABLES 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

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 assenyala l'article assenyala l'article 43 de la Llei General 
Tributària. 

 
ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1.- La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa en 

l'apartat següent: 
 
2.- La tarifa d'aquesta Taxa serà la següent: 
2.1. CURSE EDUCACIÓ PERMANENT ADULTS 
- MATRÍCULA: 
Quota matrícula …………………………………… 6,20 euros. 
 
3.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article es  

podran incrementar  amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, d'acord 
amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 
 
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de la present Taxa. 
 
ARTICLE 7.- REPORTA 
 
L'obligació del pagament d'aquesta Taxa naix en el moment de formalitzar la matrícula 

en cada curs amb independència de la seua real prestació. 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
 
ARTICLE 8 .- LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
L'ingrés d'aquesta taxa s'efectuarà d'una sola vegada en formalitzar la inscripció i 

matrícula corresponent a cada curs. 
 
ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 

a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i 
següents de la Llei General Tributària. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 1999, 
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 
La present Ordenança que consta de 9 articles va ser aprovada provisionalment per 

l'Ajuntament-Ple en data 5 d'octubre de 1998 i definitivament en data 7 de desembre de 
1998. 

 
La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de juny 
de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i   es mantindrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. nº 114  de 18 de juny de 2013. 

 
En Sant Joan, d´Alacant, a  
 

L'ALCALDE  ACCTAL                                                   EL SECRETARI 
 

 
 
 
  
 


