RENDES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI D'ENSENYAMENT, ACTIVITATS FORMATIVES O LÚDIQUES EN ELS
CURSOS, SEMINARIS, ESCOLES I TALLERS MUNICIPALS

Article 1r Concepte
De conformitat amb el previst en l'article 127, en relació amb l'Art. 41 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, l'Ajuntament de Paiporta, estableix el preu públic per la prestació
del servei d'ensenyament, activitats formatives o lúdiques en els cursos, seminaris,
escoles i tallers municipals.
Article 2n Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, les
persones físiques que es matriculen amb la finalitat de participar en els cursos,
seminaris, escoles i tallers organitzats per l'Ajuntament de Paiporta. En el cas que
la matrícula es realitze a persona menor d'edat, l'obligat al pagament del preu públic,
serà la persona que posseeix la tutela o pàtria potestat del matriculat.
Article 3r Bases per a la fixació del preu públic
La quantia del preu públic, per a cadascun dels cursos, seminaris, escoles i
tallers que organitze l'Ajuntament serà determinada per la Junta de Govern
Local, la qual se n’adona de l'acord de la quantia imposada en la Comissió
Informativa de l'Àrea a la qual corresponga el servei que ha organitzat el curs.
Per a la determinació de la quantia del preu públic a assignar a cadascun dels
cursos, seminaris o tallers, es realitzarà informe econòmic en el qual, com a
mínim, es podran de manifest els següents aspectes:
•
•
•

•

Els costos directes i indirectes necessaris per a la seua organització.
El nombre d'alumnes o participants.
Les subvencions d'altres administracions, institucions o particulars
que de forma directa es donen per a aqueixa activitat concreta i que
minoren el cost que l'Ajuntament ha d'assumir per a l'organització del
curs.
En el cas en què, per qualsevol motiu, el càlcul de costos indirectes
siguen de difícil determinació, s'aplicarà com a quantia a sumar als
costos directes i en concepte de costos indirectes, el 15 per 100 sobre
els costos directes.

L'import del preu a aplicar vindrà determinat pel quocient entre cost net
benvolgut que es deriva de l'informe econòmic, i el nombre d'alumnes o
participants.
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En funció de les característiques del curs, es podrà determinar que el pagament
del preu públic es realitze de forma única o en pagaments mensuals,
bimensuales o trimestrals.
La Junta de Govern Local, de forma motivada, podrà establir descompte o
bonificació o fins i tot l'exempció en els preus fixats, en aquells casos en què es
donen circumstàncies socials o econòmiques que així ho aconsellen.
Article 4t Forma de pagament
L'obligació de pagament es reportarà en el moment en què se sol·licita la inscripció en
el curs, seminari, escola o taller.
El pagament de la matrícula corresponent a cada curs o taller i si escau de la primera
mensualitat, s'efectuarà en el moment de la sol·licitud d'assistència.
En el cas en què la quota a pagar el siga en periodicitat mensual, bimensual o
trimestral, juntament amb la sol·licitud d'assistència s'acompanyarà l'ordre de
domiciliació de pagament en entitat financera de la localitat. El pagament d'aquestes
quotes es realitzarà el dia 5 del primer mes del període al fet que fa referència el
pagament.
En el cas de no pagament en la forma i terminis establits en la present ordenança i
altres disposicions d'aplicació, se li podrà suspendre la prestació del servei, amb la
qual cosa serà exigit l'import deixat de pagar, per via de constrenyiment.
Una vegada iniciat el curs, la baixa prèviament sol·licitada, tindrà efectes a partir del
període següent d'exigència de pagament, no procedint la devolució de les quotes
pagades.
En els supòsits de baixa en el curs, sense que aquest s'haja iniciat, prèvia sol·licitud,
procedirà la devolució de l'import pagat.

Article 5é Bonificacions en el preu
A l'empara del que es disposa en l'article 44.2 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,
motivat per raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic, la Junta de Govern
Local, tal com s'estableix en l'article 3 d'aquesta ordenança, podrà establir reduccions
en els preus a aplicar.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació el 26 d'octubre de
2017, modifica la fins ara vigent aprovada per Acord Ple de 31 de juliol de 2008. Una
vegada publicada en el Butlletí Oficial de la Província, serà aplicable a partir d'1 de
gener de 2018, i romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.
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