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7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER 

CULTURAL I EDUCATIU  

Data d’aprovació: 31 de maig de 2019 – BOP 104  

 

Article 1.   Fonament legal i naturalesa  

Aquest ajuntament, fent us de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la 

Constitució Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentaria que li atribueix l’article 

106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 

i d’acord amb el que  es disposa en els articles 15 a19 de la Llei 39/98, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), i conforme a l’article 20 de la 

mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal 

de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de modificació del Règim Legal de les  

Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter 

Públic estableix la Taxa per la prestació de la realització d’activitats de caràcter cultural 

i educatiu.  

 

Article 2.   Fet imposable  

Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança la prestació del servici docent 

consistent en la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.  

 

Article 3.   Subjectes passius  

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les 

Entitats a les que fa referència l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 

General Tributaria (LGT) que gaudisquen, utilitzen o aprofiten els servicis o activitats 

prestats o realitats, a que fa referència l’article segon.  

 

Article 4.   Quota tributaria  

Les tarifes que s’aplicaran seran les següents:  

1. Escola d’estiu/esportiva: ........35 €  

2. Escola de Nadal: ....................10 €  

3. Escola de Pasqua: ..................10 €  

4. Activitats puntuals en Dependències Municipals:  

a) Tallers i cursos, aportació econòmica determinada per la duració 

del curs.  

Cursos de menys d’una setmana  3 €/dia  
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Cursos de més d’una setmana  15 €  

  

b) Espectacles infantils i familiars:..................... 2 €  

c) Espectacles per a públic jove i adult:.............. 5 €  

No obstant, en aquells casos en que es realitzen activitats de caràcter 

extraordinari, tant en la Casa de la Cultura com en qualsevol altra dependència de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, ja siga per motius d’afluència, aforament o 

qualsevol altre motiu que implique un tracte diferent respecte a les  activitats regulades 

en el paràgraf anterior, l’Alcalde-President mitjançant Decret, podrà establir els preus 

que es consideren oportuns per a cada ocasió en funció de la despesa estimada, donant 

compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebre.  

 

Article 5.   Forma de pagament  

a) En el supòsit d’activitats programades amb suficient antelació, com son les 

diferents modalitats d’escoleta en períodes de vacances o els cursos de formació, el 

pagament s’efectuarà quan es realitze la inscripció a l’activitat.  

b) En el cas dels espectacles que es realitzen esporàdicament a càrrec de 

l’Ajuntament, el pagament es realitzarà quan s’adquirisquen les entrades.   

 

Article 6.   Gestió  

La recaptació de les quotes meritades amb motiu d’una inscripció, es realitzarà per 

mitjà de compte bancari obert a aquesta finalitat per la Tresoreria Municipal, que 

comprovarà els ingressos efectuats amb les llistes oficials d’assistents.  

La recaptació de de les entrades s’efectuarà en els instants previs al començament de 

l’espectacle.  

 

Article 7.   Infraccions i sancions  

Tot allò que siga relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i a les sancions que 

corresponga s’atendrà al que es disposa en la Llei general Tributaria i la seua normativa 

de desenvolupament.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

Per a tot allò que no estiga previst en la present ordenança s’estarà a les disposicions 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; Llei General Tributaria, Llei 1/1998 de 

Drets i Garanties dels contribuents i demés normativa de desenvolupament.  

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació de la seua 

aprovació definitiva en el “Butlletí Oficial de la Província”, i romandrà en vigor fins la 

seua modificació o derogació expressa.”  

 


