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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS
FORMATIVES PROGRAMADES PER L'AJUNTAMENT D'ONDA.

FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Esta Entitat local en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local i la que en particular concedix respecte a les taxes l'article 57 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 (TRLRHL), establix la Taxa per assistència a activitats formatives programades per
l'Ajuntament d'Onda, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'ajusten a les disposicions contingudes en els articles 20 a 27 del mencionat text legal, i
amb caràcter subsidiari, als preceptes de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus
públics.
FET IMPOSABLE
Article 2
El fet imposable d'esta taxa ve constituït per la prestació del servei per este Ajuntament
d'ensenyances especials, de conformitat amb el que establix l'article 20.4v) 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 a excepció dels compresos en el sistema d'educació obligatòria.
SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
referix l'articule 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) que
resulten beneficiades o afectades per la prestació del servei d'ensenyances especials.
Es consideraran subjectes passius a títol de contribuents, els alumnes que assistisquen a
qualsevol curs organitzat per l'Ajuntament i si no aconseguiren la majoria d'edat: els pares,
tutors o representants legals dels mateixos. Es presumiran representants legals dels menors
aquells que ostenten la guarda i custòdia dels mateixos.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la LGT.
TARIFES
Article 4
Les tarifes de la Taxa són les següents:
-Empadronats a Onda o sol·licitants d'altres municipis que tinguen signat el conveni de
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col·laboració vigent en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda: 0,90 euros per hora.
-No

empadronats:

2,00

euros

per

hora.

-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al 33% i aturats que es troben en
aquesta situació com a mínim durant 6 mesos de forma ininterrompuda, que estiguen
empadronats a Onda o que procedisquen d'altres municipis que tinguen signat el conveni
de col·laboració vigent en matèria de formació amb l'Ajuntament d'Onda : 0,45 euros per
hora.
-Majors de 65 anys, discapacitats en grau igual o superior al 33% i aturats que es troben en
aquesta situació com a mínim durant 6 mesos de forma ininterrompuda, que no estiguen
empadronats a Onda: 1,00 euros per hora.
Aquestes circumstàncies hauran de ser completes i acreditades per l'interessat al moment
de presentar la declaració-autoliquidació prevista en l'article 5 d'aquesta Ordenança.”
NORMES DE GESTIÓ
Article 5
D'acord amb la potestat reconeguda per l'article 27 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, s'establix el règim d'autoliquidació de la taxa.
La dita declaració autoliquidació s'entendrà presentada a tots els efectes en la data en què
es produïsca el seu ingrés.
El dit ingrés tindrà el caràcter de depòsit previ de conformitat amb el que disposa l'article 26
del TRLRHL.
La declaració autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà així mateix efectuar-se
a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament i una vegada generada es farà el seu ingrés
en les Entitats col·laboradores.
En el moment d'inscriure’s en qualsevol curs que organitze l'Ajuntament, el subjecte passiu
haurà d'aportar el resguard d'ingrés de la tarifa. No s'admetrà l'assistència de cap alumne
que no haja acreditat prèviament el pagament de l'ingrés corresponent.
Article 6
Quan un alumne s'incorpore al curs una vegada començat este, haurà d'abonar prèviament
a la seua inscripció la tarifa completa.
Article 7
Si per qualsevol causa no es realitzara el curs, als alumnes preinscrits se'ls reintegraran les
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quantitats ingressades, amb la sol·licitud prèvia de les mateixes i presentació del resguard
d'ingrés.
Quan l'alumne per causes justificades no assistisca al curs a què s'ha inscrit bé per trasllat
de domicili, canvi de lloc de treball, baixa laboral, malaltia justificada amb certificat mèdic i en
general per qualsevol causa aliena a la seua voluntat, es donarà de baixa en el mateix, i
amb la sol·licitud prèvia i aportació del resguard d'ingrés, es procedirà a la devolució de les
quantitats ingressades. No procedirà tal devolució quan s'haja iniciat l'assistència al curs per
part de l'alumne.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITE
Article 8
El merite de la taxa es produïx quan s'inicie la prestació del servei, no obstant el que disposa
els articles 5 i 6 d'esta Ordenança.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 10
En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa, es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
general tributària, i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local
i general que se li aplique, segons prevé l'article 12 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions
a preceptes d'esta s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
VIGÈNCIA
Esta Ordenança començarà a regir una vegada aprovada definitivament pel Ple de
l'Ajuntament i siga publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, continuant
en vigor fins que s'acorde si és el cas la seua modificació o derogació.
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L'alcalde

Joaquín A. Huguet Lecha
Onda, 26 d'agost de 2015
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