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AJUntAment de BredA

Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 7 de maig de 2012, va aprovar provisionalment la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per a activitats de formació i oci.

No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord provisional esdevé definitiu d’acord 
amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.

D’acord amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat Text Refós, es procedeix a publicar el text íntegre de l’ordenança 
esmentada.

“ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 28
Taxa per activitats de formació i oci

article 1 - Fonament i naturalesa 
a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.v) 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 per la prestació de serveis i la realització d’activitats de formació i oci, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal.

article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de cursos de llengua catalana i de natació i del torneig de futbol-7, en 
diferents instal·lacions municipals

article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la 

prestació de serveis o realització de les activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.
3. Per matricular-se als cursos de català cal:

• Tenir 18 anys, o bé
• Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.

article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General Tributària i a 

l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei General Tributària.

article 5.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de 

satisfer per aquesta taxa, llevat del que s’especifiqui a l’article següent.

article 6. Quota tributària
1. La taxa es determinarà en funció de cadascuna de les activitats.

1.1.    Cursos de català €
Tipus de matrícula  

Ordinària 50,00
Semigratuïta  

Reducció del 50%. Poden sol·licitar aquesta matrícula: 25,00
Jubilats  
Pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta  
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Pensionistes de classes passives  
Membres de família nombrosa general  
Membres de família monoparental de categoria general  

Reducció del 70%. Poden sol·licitar aquesta matrícula: 15,00
aturats  
Membres de família nombrosa especial  
Membres de família monoparental de categoria especial  

Gratuïta 0,00 
Reducció del 100% per a l’alumnat matriculat als cursos de nivell inicial i als de nivell bàsic.

  
Els cursos s’impartiran en les instal·lacions del Centre Cívic Municipal i tindran lloc entre el dia u d’octubre i el trenta de juny. 
Les classes es realitzaran els dimarts i dijous de les a les hores.

1.2.    Cursos de natació €
La inscripció es realitzarà per quinzenes:  

Primera quinzena 32,00
Segona quinzena 32,00

Els cursos s’impartiran les tardes, de dilluns a divendres del mes de juliol, a les piscines municipals. Les classes tindran una 
durada d’una hora per a cada grup. Els infants matriculats seran agrupats per edats, amb una edat mínima de matrícula de 
3 anys fets.

1.3.    Torneig de futbol-7 €
Cada equip inscrit abonarà una quota única de 175,00

El torneig es celebrarà al camp d’esports municipal, de dilluns a divendres, el mes de juliol. amb celebració d’un màxim de 
quatre partits diaris, de 21.00 a 23.00 hores.

article 7. acreditament i període impositiu
1. Les taxes per activitats de formació i oci s’acrediten en el moment de formalitzar la matrícula a cadascuna, independentment 

de la realització de l’activitat si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.

article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per la participació en les activitats de formació i oci es liquidaran a l’Oficina d’atenció al ciutadà en el moment 

de realitzar la matrícula i/o inscripció. Llevat dels cursos de natació.
2. La taxa per la matricula als cursos de natació s’exigirà en règim d’autoliquidació. Per la inscripció serà necessari presentar 

l’imprès d’autoliquidació, adjuntant l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició final
aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Breda, el dia 7 de maig de 2012 i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 22 de juny, entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació íntegra al BOPG i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.”

Contra els acord definitius es podrà interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 19 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

Breda, 22 de juny de 2012

Jordi Iglesias i Salip
alcalde


