38. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA S TAXAS PER INSCRIPCIÓ
EN CURSOS, TALLERS, SEMINARIS I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
DESENVOLUPADES PER L'AJUNTAMENT DE VINARÒS I LES SEUES
ENTITATS DEPENENTS
ARTICLE 1. FONAMENT
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 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 (TRLHL), aquest Ajunta ment regula la taxa per inscripció en cursos, tallers, seminaris i altres activitats formatives desenvolupades per
l'Ajuntament de Vinaròs i les seues entitats depenents.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquesta ordenança la inscripció en cursos, tallers i altres activitats formatives
desenvolupades per l'Ajuntament de Vinaròs i les seues entitats depenents.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal els qui es beneficien dels serveis o
activitats prestats o realitzats al fet que es refereix l'article anterior.
ARTICLE 4. TARIFES
1.- Amb caràcter general, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal serà la fixada en les tarifes
contingudes en aquest apartat:
a.
Drets de matriculació en cursos amb una necessitat de material especial 1,35 €/hora.
b.
Drets de matriculació en la resta de cursos 1,15 €/hora.
c.
En aquells cursos o activitats en les quals hi haja una despesa extraordinària, a causa de lloguer de
locals, material especialment costós o altres circumstàncies, s'incrementarà la taxa de la matrícula en la
quantitat resultant de dividir la despesa excepcional entre la quantitat prevista d'assistents.
2.- Amb caràcter particular, la taxa per als cursos especificats en aquest apartat inclosos en el programa de la
ESCOLA MUNICIPAL D’ART serà la següent:
CURS
Ceràmica
Dibuix i pintura
Tapís i macramé
Ceràmica i pintura (xiquets fins a 14 anys)
Esmalts sobre planxa
Talla de fusta
Retrat
Còmic

TAXA
48,08 euros
42,07 euros
42,07 euros
42,07 euros
36,06 euros
42,07 euros
36,06 euros
36,06 euros

ARTICLE 5. MERITACIÓ
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal naix en el moment en què es formalitze
matrícula o inscripció en qualsevol dels cursos, tallers o seminaris organitzats per l'Ajuntament de Vinaròs i els seus
ens depenents.
ARTICLE 6. BONIFICACIONS
1.- No obstant el disposat en l'article 4.1, La Comissió Permanent del Consell Municipal Formació de Persones
Adultes podrà adoptar acord de gratuïtat o d'import especialment reduït en la taxa d'algun o alguns dels cursos
que programe en consideració a les circumstàncies de les persones a els qui vaja dirigit o pel contingut del curs
del curs a realitzar a més de per el finançament addicional sobre la inicialment prevista que puga obtenir-se.
2.- Per a cursos organitzats pel Consell Municipal de Formació de Persones Adultes, s'estableix un descompte
del 8% per a aquelles persones que siguen sòcies de l'Associació d'Alumnes EPA Llibertat.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
1.- La present taxa es gestionarà en règim d'autoliquidació.
2.- En casos de cancel·lació de cursos, modificació d'horaris o calendaris quan aquests no interessen als matriculats o
renúncia amb reassignació de plaça a una altra persona, podrà retornar-se la part proporcional de la taxa, sempre
que la taxa pagada haguera sigut superior a 15 €.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, conforme al que es disposa en l'art. 17.4 del TRLHL entrarà en vigor l'endemà al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'acord d'aprovació definitiva o si escau de l'acord provisional
elevat automàticament a definitiu.

