AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33: REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENT DE CATALÀ A
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA:
D’acord a l’article 57 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, en concordància dels articles 15 i 20 de la mateixa llei, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis per a la realització de diferents cursos a l’Escola
Municipal d’Adults.
Article 2. FET IMPOSABLE:
Consisteix en la realització de classes de català segons els nivells reconeguts pel Consorci per a la
Normalització Lingüística, i promoguts per l’Ajuntament d’Alcanar
Article 3. SUBJECTE PASSIU:
Primer: Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin els serveis
definits a l’article 2 d’aquesta ordenança, que constitueix el fet imposable de la taxa.
Segon: Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat, les
persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article. 4 QUOTA TRIBUTÀRIA:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:
Curs d’iniciació
Nivell B
Nivell C
Nivell D

20 €uros/curs
40 €uros/ curs
60 €uros/ curs
60 €uros/ curs

Article. 5 BENEFICIS FISCALS:
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per determinar el deute.
Article 6. MERITACIÓ:
La taxa es meritarà mitjançant ingrés en la Tresoreria de l’Ajuntament d’Alcanar en el moment de la
matriculació, essent obligat presentar el rebut d’ingrés en el moment de l’inici de l’activitat.
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Article 7. INFRACIONS I SANCIONS:
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen per la normativa vigent de la Llei General
Tributària i en conseqüència tota la normativa de desplegament de la mateixa.
Article 8. DISPOSICIÓ FINAL:
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió de data
30/10/2008, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, una vegada s’hagi publicat en el Butlletí Oficial
de la província, i regirà i fins al moment de la seva modificació o derogació expressa per part del Ple.
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