ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS EDUCATIVES I SOCIALS PER A ADULTS EN BELLREGUARD
Article 1.- Fonament legal i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’article 41.b), els dos de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix el preu
públic per la realització d’activitats culturals, educatives i socials que comporten una
contraprestació pecuniària com la que a continuació s’indica i que s’expressen a títol enunciatiu i no
limitador:
Escola Permanent d’Adults.
Article 2.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que es beneficien dels
servicis o activitats, prestats o realitzats per este Ajuntament, que es referix l’article anterior.
Article 3.- Procediment de fixació de la quantia.
1. Els criteris per a fixar la quantia de les tarifes de cada activitat són:
a) El cost econòmic
b) El preu de mercat en el cas que l’activitat siga realitzada pel sector privat.
c) La rendibilitat social.
Article 4.- Obligació al pagament
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix des que s’inicia la
prestació dels servicis o activitats especificats en l'article 1.
Article 5.- Tarifes.
S’establix la següent quantia del preu públic per als cursos que a continuació es mencionen:
CURS

PREU

Curs en Graduat en educació secundària

50,00 €

Curs d’Alfabetització i Neolectors

gratuït

Curs de Valencià-elemental

50,00 €

Curs de Valencià- mitjà

100,00 €

Curs de valencià-superior.

100,00 €

Curs d'anglès inicial. A1

110,00 €

Curs d'anglès elementary A2

110,00 €

Curs d'anglès PRE-intermedi B1.1

110,00 €

Curs d'anglès PRE-intermedi B1.2

110,00 €

Curs d'anglès intermedi B1 +

125,00 €

Curs d'anglès upper intermedi B2

125,00 €

Curs d'anglès conversació.

120,00 €

Curs espanyol bàsic per a emigrants

gratuït

Curs de dibuix i pintura

100,00 €

Curs de cuina

125,00 €

Article 6.- Meritació
El preu públic es merita quan es presta el servici o es realitze l’activitat, considerant-se meritada
quan s’inscriga en el curs sol·licitat.
Article 7.- Gestió
1.- La Recaptació de les quanties del preu públic es realitzarà a través de compte bancari obert a
este fi per la Tresoreria Municipal, que comprovarà els ingressos efectuats amb les llistes oficials de
matriculats en l’Escola per a Adults.
2.- Es podrà exigir el diposit previ de l’import corresponent a dita matricula, sense que càpiga
ajornament ni fraccionament del curs.
3.- Per a poder realitzar els cursos, deuran de ser un numero prou d’alumnes que permeta
l'autofinançament del mateix.
Article 8.- Infraccions i sancions

En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguen
caldrà ajustar-se al que disposa la LGT i la seua normativa de desplegament.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018, i continuarà vigent fins a la seua
modificació o derogació expressa
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança fiscal, deroga qualsevol preu públic o taxa que aplicara amb anterioritat, en
matèria d’escola per a adults.
DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que la present ordenança es va aprovar en el ple de data 12 de juliol de 2017 i
publicada al BOP núm. 197 de data 13/10/2017
Bellreguard, 13 d'octubre de 2017
EL SECRETARI

JUAN MARIA|
PAREDES|
ARQUIOLA

Firmado digitalmente por JUAN MARIA|
PAREDES|ARQUIOLA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JUAN
MARIA|PAREDES|ARQUIOLA,
serialNumber=29177569E, givenName=JUAN
MARIA, sn=PAREDES ARQUIOLA,
title=SECRETARI - INTERVENTOR, ou=certificado
electrónico de empleado público,
o=AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD, c=ES
Fecha: 2017.10.16 10:16:31 +02'00'

