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3.19 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS 

MUNICIPALS 
 
 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 58, en relació amb l'article 20 i següents, ambdós de la  
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació 
establida pel Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, 
este Ajuntament establix la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en 
establiments municipals, que es regiran per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa els que sol·liciten participar dels serveis o de les activitats prestats o 
realitzats per este Ajuntament, que es referix l'article anterior. 
 
Article 3r. Tarifa 
1. Les tarifes de la taxa seran fixades per als cursos que s'especifiquen: 

a) Curs de tècniques d'estudi: 6,01 euros. 
b) Altres cursos: 15,03 euros. 

 
2. L'import de les tarifes podrà ser incrementat per la Comissió de Govern fins a un 100 per 100 del 
seu import quan concórreguen algunes de les circumstàncies següents: 

a) Quan el cost formatiu global s'encarisca apreciablement per necessitar el curs utensilis, 
ferramentes, maquinària, instal·lacions, etc., especials, alienes a l'Ajuntament. 

b) Quan per a aconseguir un millor aprofitament pedagògic s'hagen de formar grups reduïts 
d'alumnes o prolongar la durada i el nombre de les classes. 

c) Quan l'especial qualificació del professorat requerisca el pagament d'honoraris especials o 
es tinguen uns majors costos per desplaçaments d’este. 

 
3. En els cursos la durada dels quals siga superior a 30 hores lectives la quantia de les tarifes 
anteriors s'incrementaran en un 50 per cent del preu. 
 
Article 4t. Meritació 
1. La meritació naix en el moment de formalitzar la matrícula per cada un dels cursos o matèries, amb 
independència de la seua prestació real si la falta d'esta fóra imputable al sol·licitant. 
 
2. La taxa s'abonarà d'una sola vegada quan es formalitze la inscripció i matrícula corresponent a 
cada curset o matèria objecte d'ensenyament. 
 
Article 5é. Exempcions 
Per raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen, la Comissió de 
Govern podrà fixar la taxa per baix de la tarifa assenyalada en l'article 3r i, inclús, declarar-ne 
l'exempció quan les circumstàncies de l'usuari ho aconsellen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà aplicar-se a partir de l'1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa. 
 


