
   

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DE SERVEIS DE L’ESCOLA 

PERMANENT D’ADULTS (EPA) 
Publicada al BOP núm 311, de 31 de desembre de 2011. 

 
 

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa. 

 Fent ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 

per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 

de conformitat amb el que disposa l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per la prestació de 

serveis de l’Escola Permanent d'Adults (EPA). 

ARTICLE 2. Fet imposable. 

 Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de l'Escola 

Permanent d'adults (EPA), de conformitat amb l'article 20.4.v) del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 

ARTICLE 3. Subjecte Passius. 

  Són subjectes passius les persones que sol·liciten la prestació de serveis que 

integren el fet imposable. 

ARTICLE 4. Quota tributaria. 

 La quantia de la taxa vindrà determinada d'acord amb les tarifes que a 
continuació s'assenyalen: 
- Escola d’anglés: 15 € / matrícula. 
- Escola de valencià: 15 € / matrícula. 

ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions. 

 Estan exempts de la taxa, totes les persones desocupades que acrediten esta 

situació aportant certificat acreditatiu emés pels serveis públics d'ocupació. 



   

 

ARTICLE 6. Meritació de la taxa. 

  Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir en el moment de l'inici de la 

prestació dels serveis o de la realització de les activitats.  

 Els imports de la matrícula s'abonaran en el moment de formalitzar esta. 

ARTICLE 7. Règim de ingrés. 

  En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les 

sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que 

disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, conforme al que s'establix en l'article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Esta ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí 

Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia u de gener del 2012, i 

segueix en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde  modificar-la o derogar-

la. 

 

Faura, 30 de desembre de 2011 

L’alcalde, 

 

Antoni F. Gaspar Ramos 

 

 


