Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL núm. 20
TAXA PEL SERVEI DE FORMACIÓ DE L’ESCOLA DE PERSONES
ADULTES

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Formació de l’Escola de Persones
Adultes.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal desenvolupada en
motiu de la formació de persones adultes duta a terme per l’Escola Municipal
Article 3. Subjectes passius
Seran subjectes passius els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats públiques o
privades, que s’inscriguin en el servei de formació ofertada per l’Escola de Persones
Adultes
Article 4. Beneficis fiscals
Els usuaris del servei local d’ocupació estaran exempts d’aquesta taxa.
Article 5. Quota tributària
La quota tributaria es determina per l’aplicació de les tarifes següents:
1.- Graduat escolar de secundaria: GES I i GES II i la prova d’accés al Cicle Mitjà.
Matrícula i material

40€

2.- Formació instrumental. Alfabetització
Matrícula i material

10 €

3.- Formació preparació prova d’accés al Cicle Superior i a la Universitat
Matrícula i material
Preu públic curs

40 €
150 €
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4.- Cursos d’Anglès d’iniciació i de perfeccionament i d’informàtica inicial.
Matrícula i material

40€

Article 6. Acreditament
La taxa s’acreditarà mitjançant autoliquidació en el moment de la inscripció a l’acció
formativa
Article 7. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 21 d’octubre
de 2014 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària,

Vist i plau
l’alcalde,
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