ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS ORGANITZATS
PEL SERVEI DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
Article 1 .- Concepte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò
disposat als articles 15 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text
Refòs de la Llei d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per taller, activitats i
cursos organitzats pel servei de joventut de l'Ajuntament de Bellreguard i es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei consistent en l'assistència a
cursos, tallers i altres activitats programades o realitzades pel servei de joventut de
l'Ajuntament de Bellreguard que pot comportar a més l'ús i aprofitament de les instal·lacions
municipals destinades a aquestes finalitats.
Article 3 .- Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les Entitats a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades o
afectades pel servei o activitat objecte d’aquesta taxa.
Article 4- Quota tributària.
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les següents tarifes o percentatges:

CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS IMPORT €
SERVEI DE JOVENTUT
ACTIVITAT ESPLAI
DE 6 HORES FINS A 9 HORES

5

DE 10 A 16 HORES

10

DE 17 A 24 HORES

15

DE 25 A 30 HORES

20

MÉS DE 30 HORES

100% DEL COST DEL SERVEI ES DISTRIBUIRÀ ENTRE ELS QUI EL
SOL.LICITEN PER PARTS IGUALS.

ACAMPADA

75% DEL COST DEL SERVEI ES DISTRIBUIRÀ ENTRE ELS QUI EL
SOL.LICITEN PER PARTS IGUALS.

CAMPAMENT

75% DEL COST DEL SERVEI ES DISTRIBUIRÀ ENTRE ELS QUI EL

SOL.LICITEN PER PARTS IGUALS.
VIATGE NEU

100% DEL COST DEL SERVEI ES DISTRIBUIRÀ ENTRE ELS QUI EL
SOL.LICITEN PER PARTS IGUALS.

EXCURSIONS
100% DEL COST DEL SERVEI ES DISTRIBUIRÀ ENTRE ELS QUI EL
SOL.LICITEN PER PARTS IGUALS.

Quan es produesquen casos excepcionals com concerts juvenils d'agrupacions locals i altres
que per tradició són gratuïts, no es liquidarà taxa alguna.
Article 5.- Bonificacions i exempcions.
S'aplicarà una bonificació del 10% sobre la quota tributària, en els següents casos:







Quan tots els membres de la unitat familiar participen en el mateix curs, activitat o
taller.
Quan dos membres d'una mateixa unitat familiar participen en el mateix curs, activitat
o taller.
Cas de ser membre de família nombrosa.
Els titulars de carnet jove local en els següents casos:
En viatges i eixides organitzades per la regidoria de joventut, exeptuant-hi campament
i acampada.
En cursos, tallers i activitats.

En cap cas es podrà aplicar més d'una bonificació de les detallades per una mateixa taxa
resultant dels cursos, activitats o tallers juvenils.
Estaran exempts del pagament de la taxa per cursos, tallers i activitats juvenils els
subjectespassius que en atenció a l'infome del departament de serveis socials es pose de
manifest la precarietat de la seua situació personal, econòmica o social i la conveniència de
participar en el curs, taller o activitat objecte de l'exempció.
Cas que l’Ajuntament no preste el servei per causes no imputables a l’obligat al pagament,
com poden ser les obres o reparacions u altres anàlogues, procedirà la devolució de l’import
corresponent de forma proporcional, en tot cas, no procedirà la devolució en els supòsits de
força major i els relacionats amb la seguretat i protecció Civil.
L'activitat del Campament d'estiu i l'Acampada de Pasqua no rebran cap tipus de bonificació ja
que són activitats on l'Ajuntament aporta subvenció.

Article 6.- Meritació
La taxa es merita i per tant naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació del servei o
activitat objecte d’aquesta taxa.
Article 7.- Obligació de pagament
1.- L'obligació del pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix des que es realitza
el servei o activitat a què es refereix l'Ordenança.
2.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa, el servei o l’activitat no
es realitze, s'hi procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Article 8.- Gestió
Les quotes seran les que resulten d'aplicar les tarifes o percentatges detallats a l'article 4,
aplicant si s'escau les bonificacions i exempcions corresponents.
El cobrament es farà d'acord amb el que establisca l'Ajuntament de Bellreguard.
Article 9.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a les sancions que corresponen s’estarà a allò
disposat en la LGT i en la seua normativa de desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL
1.- En tot allò no previst en la present ordenança s’estarà a les disposicions de la LRHL, LGT i
demés normativa de desenvolupament.
2.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la
Província" i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació definitiva,
restant en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

