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Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen  els art.56, 15, 20, 20.4, apartat v)  i 57 del RDL 2/2004 pel que

s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  de  5  de  març,  aquest

Ajuntament estableix la taxa per la inscripció i assistència a l'Escola d'Art Municipal "Esardi".

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la inscripció i assistència a l'Escola d'Art Municipal "Esardi".

Article 3. Subjecte passiu

 1. Són  subjectes  passius  de  la  taxa,  en  concepte  de  contribuents,  les  persones  físiques  i

jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei

general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de l'Escola d'Art Municipal.

 2. Són substituts del contribuent, en el supòsit   d’utilització dels serveis pels menors d’edat o

incapacitats,  les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables

 1.  Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors

o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que

assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Benefcis fscals

 1.  Bonifcacions:

El subjecte passiu que vulgui benefciarrse de la reducció de la taxa, una vegada liquidades les

tarifes aplicables, haurà de presentar a l’Ajuntament un escrit de sol•licitud de bonifcació al

que deurà acompanyar la següent documentació:
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 a) Fotocòpia de la liquidació de les taxes.

 b) Certifcat  d’empadronament en el  que consti  el  número total  de membres de la unitat

familiar.

 c) Declaració de renda de tots els membres o en defecte d’aquesta, l’autorització expressa

perquè l’Ajuntament pugui realitzar la consulta a l’AEAT.

 2.  No s’aplicaran exempcions, ni altres bonifcacions ni reduccions per la determinació del deute

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària

Un 50% de  descompte aplicable a les tarifes quan l’obligació de pagament recaigui a l’alumne que formi part d’una unitat 
familiar amb ingressos que no depassin el següent varem:

Membres UF SMI 2017 Renda * pagues * MUF * coef.cor. Màxim ingressos

1 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 1 X 1,11 11.000.00

2 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 2 X 0,90 17.834,04

3 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 3 X 0,80 23.778,72

4 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 4 X 0,75 29.723,40

5 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 5 X 0,70 34.677,30

6 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 6 X 0,65 38.640,42

7 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 7 X 0,60 41.612,76

8 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 8 X 0,55 43.594,32

9 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 9 X 0,50 44.585,10

10 707,70 707,70 x 14 = 9.907,80 X 10 X 0,46 45.575,88

A partir de 10 (incrementar 1000 € l’import màxim ingressos per cada membre uf)

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Concepte Import

Cicles formatius:

   rTarifa del cicle sencer 380,00 €
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   rTarifa del projecte fnal, projecte integrat i obra fnal 175,00 €

Monogràfcs:

   rMonogràfc d’un dia 150,00 €

   rMonogràfc de tres dies 180,00 €

Unitats formatives dels cicles LOE:

   r20 hores 12,00 €

   r33 hores 20,00 €

   r45 hores 30,00 €

   r54 hores 35,00 €

   r66 hores 40,00 €

   r90 hores 55,00 €

   r99 hores 60,00 €

   r132 hores 80,00 €

   r152 hores 90,00 €

   r165 hores 100,00 €

   r198 hores 120,00 €

   r202 hores 125,00 €

   r233 hores 140,00 €

Article 7. Meritació 

La taxa es meritarà en el període de la inscripció a l'Escola d'Art o bé en el moment d’utilització

del servei.

El pagament d'aquesta taxa es podrà efectuar, a elecció dels alumnes:

 1. A l'hora de la inscripció.
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 2. A l’hora de la inscripció el 50% de la quota tributaria i durant la segona quinzena del mes de

desembre el 50% restant, per a la qual cosa l’alumne/a haurà de complimentar el document

SEPA de domiciliació bancària i  el segon termini li  serà carregat al seu compte mitjançant

remesa.

Article 8. Infraccions i sancions

Les  infraccions  i  sancions  en  matèria  tributària  es  regeixen  pel  que  disposa  la  Llei  general

tributària i la normativa que la desplega. 

Disposició fnal

Aquesta  Ordenança  fscal,   aprovada   provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió

celebrada el 26 d'octubre de 1998, i va quedar defnitivament aprovada en data 1 de gener de

1999, modifcada pel Ple de la Corporació en sessió del 16 d’octubre de 2017 i continuarà vigent

mentre no s’acordi la seva modifcació o derogació. 
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