
                                                                   
  
  
   

 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2018 

Ordenança Fiscal núm. 44 

 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE CATALÀ 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 v), del Text refós de la Llei 

Reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text 

legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d’ensenyament de 

la llengua catalana que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Consisteix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ensenyament de la llengua 

catalana en les instal·lacions municipals.  

No s’inclou en el fet imposable el subministrament dels llibres de text ni els drets 

d’examen. 

Article 3. Subjecte passiu 

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, 

que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats 

d’ensenyament que es detallen en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 4. Responsables  

 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 42.1 de la 

Llei general tributària. 

 

2.  Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el 

supòsits i abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 

2.  Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 regulador de la quota 

tributària d’aquesta Ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els 

subjectes passius acreditin tenir la condició d’aturats, pensionistes, família nombrosa 

o monoparental, jubilats i persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o més. 

 

Article 6. Quota tributària 
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1. La quota tributària és una quantia fixa que es determinarà en funció del nivell del curs 

de català que s’hagi sol·licitat o que s’utilitzi. A aquest efecte s’aplicaran les tarifes 

següents: 

 

 

NIVELL  Quantia fixa 
  Quantia fixa 

Reduïda (25%) 

    

    ELEMENTAL (EE) 120 hores 77,15 57,85 

    

    INTERMEDI (II) 120 hores 110,30 82,70 

    

    SUFICIÈNCIA (SS) 120 hores 198,65 149,00 

  

 

    Nivell elemental(EE): Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen 

consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites 

(llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp 

d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació 

comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho 

faria amb la llengua materna 

 

 Nivell intermedi(II):  Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la    

llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en 

varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta      

perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i 

adequació acceptables.  

 

 Nivell de suficiència(SS) : Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua 

general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat 

estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions 

comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social. 

 

 

2. El pagament de la taxa s’efectuarà trimestralment durant els cinc primers dies dels 

mesos d’octubre, gener i abril. Cadascun dels rebuts correspondrà a una tercera part 

de la quota tributària.  

 

Article 7. Acreditació 

  

La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament quan se sol·liciti el servei, en el moment 

de formalitzar la matrícula en cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva 

d’ensenyament si és que la seva manca fóra per causes imputades al sol·licitant. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

 

El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària. Les dades necessàries 

per procedir al pagament seran facilitades pel subjecte passiu en el moment que sol·liciti 

la prestació del servei mitjançant model formalitzat. 

 

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
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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. 

 

Article 10. Certificat assoliment de coneixements 

 

L’assistència en més d’un 75% als cursos permetrà als alumnes la realització de l’examen 

al Consorci per a la Normalització Lingüística i si escau l’obtenció del certificat de 

coneixements previ pagament de les taxes corresponents a l’examen i al certificat al 

mateix Consorci. 

 

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 fiscal ha estat aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 de 

novembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 


