AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
Ordenança Reguladora de la
Taxa per la prestació del servei municipal d’Escola d’Adults

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de
13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes, l’Ajuntament estableix la
taxa per a la prestació del servei municipal d’Escola d’Adults, que s’ha de regir per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article
58 de la Llei 39/88.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable la impartició de classes a l’Escola d’Adults.
Article 3r.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquest ordenança, els que es
beneficiïn del servei a què es refereix l’article anterior. A aquest efecte, s’entendrà
per beneficiari els adults que utilitzin el servei.
Article 4t.- Quota tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
següent tarifa:
Cursos SOC subvencionats
Cursos d’alfabetització al municipi d’Alcover per a
persones immigrades o no alfabetitzades, que
inclouen Mòdul C de coneixements de la societat
catalana i el seu marc jurídic.
Cursos d’informàtica
Cursos idiomes i monogràfics (pintura, fotografia,
mitja.......)
Accés Universitat per a majors de 25 anys

gratuïts
gratuïts

2,5 € / hora
2,5 € / hora
70 € /mes

També es realitzen tallers gratuïts
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Article 5è.- Obligació de pagament
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança s’inicia
quan es realitzi el servei o activitat especificada en l’article primer.
Article 6è.- Serveis complementaris
Els preus assenyalats no inclouen la matrícula, la qual és gratuïta, ni els serveis
d’activitats extraordinàries com ara excursions, festes, actes culturals, etc.
complementàries al servei de l’Escola de d’Adults, les quals seran tarifades en
funció del seu cost real i efectiu.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 7 d’octubre de 2015, començarà a regir a partir de l’1 de gener
de 2016 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article
4.1 de Quota Tributària pel Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament part de
l’article 4.1 de Quota Tributària pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de
2019 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020.
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