ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENSENYAMENT A L’ESCOLA
D’ART DE MANRESA
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ensenyament a l’Escola d’Art de
Manresa, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57
de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis d’ensenyaments diversos a l’Escola d’Art de
Manresa.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

Els alumnes de famílies nombroses classificades en la categoria general tindran una reducció del 50% i les
classificades en categoria especial tindran una reducció del 100% en les tarifes corresponents a l'epígraf 1 de
l'article 5.

2.

Els alumnes inscrits als tallers (epígraf 2 de l'article 5) que tinguin ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional tindran una reducció del 20% de la tarifa corresponent.

3.

Els alumnes inscrits als cicles formatius amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar
l'exempció o la bonificació del 50% o del 80% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les
condicions establertes a l'annex d'aquesta ordenança. Només es concediran exempcions quan ho aconselli
un informe social emès pels serveis socials.

4.

No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de l’especificada als apartats
anteriors.

IV: Quantia
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Curs 2009/2010: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2009.
Curs 2010/2011: S’aplicarà la tarifa següent:
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EPÍGRAF CONCEPTE
1

TARIFA (€)

Ensenyament reglat
Aquest import serà per finançar material i despeses complementàries

1.1

Cicle formatiu de Serigrafia (curs 2010/2011)

1.2

Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic (curs 2010/2011)

1.3

Cicle formatiu d'Il.lustració (Curs 2010/2012)

1.4

Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (Curs 2010/2012)

1.5

Cicle formatiu d'Arts Aplicades al Mur (Curs 2010/2012)

1.6

Obra final de cicle

1.7

Repetició del mòdul

513,00
513,00
900,00
900,00
900,00
112,60

7,00

Segons el nombre de crèdits de cada mòdul que repeteixi l'alumne, per cada
crèdit
1.8

Curs pont accés a cicles superiors

1.8.1

Mòdul teòric, per hora de classe setmanal

1.8.2

Mòdul de tècniques d'expressió, per hora de classe setmanal

1.8.3

Mòdul de dibuix tècnic, per hora de classe setmanal

1.8.4

Mòdul de disseny per ordinador, per hora de classe setmanal

1.8.5

Mòdul general, per hora de classe setmanal

1.9

Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà

339,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals
s'inscrigui l'alumne
1.10

Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau superior
S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals
s'inscrigui l'alumne

2

Tallers d’arts plàstiques (Curs 2010 / 2011). Per trimestre

3

Tallers d’estiu per a infants i joves

3.1

1 setmana o 5 dies hàbils

3.2

2 setmanes o 10 dies hàbils

3.3

3 setmanes o 15 dies hàbils

89,00

75,00
133,00
185,00

V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 6
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a)

Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b)

Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.
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ARTICLE 7
1.

Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en
l’epígraf corresponent.

2.

Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l'ensenyament concret per al qual s'ha efectuat el
pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import.

3.

Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis abans del dia 1 de novembre no hauran de
satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja acreditats.

4.

Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol·licitar per escrit la baixa amb anterioritat
al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament dels terminis a partir del mes següent de la
presentació de la sol·licitud.

5.

En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l'alumne es podrà demanar mitjançant una sol·licitud per escrit,
una reducció del 50 % de les quotes mentre duri aquesta situació. En aquest cas la sol·licitud anirà
acompanyada d'un certificat mèdic justificatiu.

VI. Gestió tributària
ARTICLE 8
6.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

7.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

ARTICLE 9
Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola d’Arts de Manresa hauran de formalitzar la sol·licitud
d’inscripció i matrícula a les oficines d’aquest centre.
VII. Recaptació
ARTICLE 10
1.

El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis especificats a la butlleta d’inscripció al curs o cursos
corresponents, i es farà efectiu, prèvia presentació de la butlleta esmentada, a les oficines de les entitats de
crèdit que determini l’Ajuntament de Manresa, prèvia presentació de la butlleta. També es pot fer sol·licitant la
domiciliació bancària a l'Escola d'Art de Manresa, i en aquest cas el pagament es realitzarà entre els dies 1 i
5 dels mesos d'octubre, gener i abril. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament
telemàtics els quals podran utilitzar els usuaris del servei per fer efectiva la taxa.

2.

La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podrà fraccionar-se en 3 pagaments durant el curs
escolar; la corresponent als epígrafs 1.3 , 1.4 i 1.5 en 6 pagaments durant dos cursos escolars i la
corresponent a l'epígraf 1.8 en 2 pagaments durant el curs escolar.

ARTICLE 11
1.

L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements
referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

2.

En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

Pàgina 151

ARTICLE 12
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
VIII. Inspecció
ARTICLE 13
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2010 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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