
ORDENANÇA NÚM. 27

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’ESCOLA D’ADULTS

Article 1. Concepte.

De conformitat amb el previst a l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament d'Altafulla estableix la taxa per escola d’adults, especificats a les 
Tarifes  contingudes a l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per la present 
Ordenança.

Article 2. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui 
beneficiari dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament 
d'Altafulla, a que es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia.

3.1 La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les Tarifes 
contingudes en l'apartat següent,  per a cada un dels diferents serveis o activitats.

3.2 Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents:

Curs Preu Hores
Àrab Alfabetització 0 60
Castellà Alfabetització 0 60
Català Alfabetització 0 60
Català / castellà A 50 60
Català / castellà B 60 60
Català / castellà C 70 60
Idiomes A * 140 60
Idiomes B * 160 60
Idiomes C * 180 60
Tallers Conversa Idiomes* 120 30
Altres tallers 120 30

*Fa referència a les llengües no oficials de Catalunya.

El mínim d’alumnes per cada curs per tal de que es dugui a terme serà de 6 persones.

El material d’ús personal necessari pel curs anirà a càrrec de l’alumne.

La referència d’hores que s’indica als cursos és la durada màxima d’hores del curs, 
podent tenir una durada inferior.

Article 4.  Obligació al pagament.



4.1 L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des de 
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l'apartat 2 
del l'article anterior.

4.2 El pagament es realitzarà a l’octubre al començar el curs mitjançant domiciliació 
bancària del rebut. En els cursos que s’iniciïn en posterioritat a l’1 d’octubre el 
pagament es realitzarà el mes abans d’iniciar-se el curs si s’han formalitzat totes 
les matrícules o el mateix mes d’inici del curs.

-
4.3 La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a 

partir de la data sense perjudici de realitzar els tràmits corresponents per a la 
seva recaptació en via de constrenyiment. En cap cas la no assistència al curs 
serà justificatiu de no satisfer la corresponent taxa donat el cost que això suposa 
per a la Corporació.

Article 5. Període de cobrament i procediment.

5.1 El període voluntari i de presentació al cobrament serà al mes d’octubre o en el 
període indicat a l’art. 4.5.

Recaptació executiva. Vençut el període voluntari de cobrament, els deutes seran 
exigits pel procediment de constrenyiment. El procediment de constrenyiment serà 
realitzat pels serveis municipals de recaptació o organisme que tingui delegada 
aquesta potestat, meritant recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i 
costes.

DISPOSICIO FINAL.

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà del dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mantenint-se en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expresses. 

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
extraordinària de data 23 d’octubre de 2007 i modificada pel Ple de la Corporació en 
dates 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010, 31 de març de 
2012, 20 de març, 16 d’octubre de 2013, 29 de març de 2014, 28 de març de 2015, 
30 de maig de 2016, 27 de març de 2017 i 22 de septiembre de 2017..

L’Alcalde El secretari accidental
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