
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVICIS I
ACTIVITATS DE JOVENTUT PROGRAMADES PEL CASAL JOVE

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  per l'article  106.1 de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i la que en particular concedix respecte de les
taxes l'article 57 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, establix la Taxa per prestació de servicis i
activitats de joventut programades pel Casal Jove, que es regirà per la present Ordenança
Fiscal, les normes de la qual s'ajusten a les disposicions contingudes en l'article 57 del citat
Reial Decret Legislatiu.

FET IMPOSABLE

Article 2

El fet imposable d'esta taxa ve constituït per la prestació del servici per este Ajuntament
d'activitats destinades a la joventut,  organitzades des del Casal Jove consistents tant en
cursos formatius no compresos en el sistema d'educació obligatòria com en activitats per a
l'oci i temps lliure de la població juvenil.

SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
referix l'article  35 de la Llei  58/2003,  de 17 de desembre,  General Tributària  (LGT) que
resulten beneficiades o afectades per la prestació del servici d'activitats per a la joventut.

Es consideraran subjectes passius a títol de contribuents, els alumnes que assistisquen a
qualsevol curs o activitat organitzada pel Casal Jove, i en cas que no siga majors d'edat: els
pares, tutors o representants legals dels mateixos. S'entendrà com a representant legal dels
menors aquells que ostenten la guarda i custòdia dels mateixos.

Quant a la responsabilitat  solidària  o subsidiària  hauran d'ajustar-se al  que disposen els
articles 41 al 43 de la LGT.

TARIFES

Article 4

Les tarifes de la Taxa són les següents:
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• Taller inferior a 10 h –0,00 € 

• Cursos inferiors a 10 h:
a) Manipulador d'Aliments 

10,00 € per curs per a empadronats en Onda.
20,00 € per curs per a no empadronats en Onda.

b) Cuina o rebosteria creativa 
5,00 € per curs per a empadronats en Onda.
10,00 € per curs per a no empadronats en Onda.

c) Altres temàtiques-0,00 € 
      

• Cursos a partir de 10h:
a) 0,90 € per hora per a empadronats en Onda.
b) 2,00 € per hora els no-empadronats en Onda.
Amb l'excepció del CMTL i AJ de l'IVAJ que tindran la tarifa estipulada en el següent
punt.

• CMTL. "Curs de Monitor de Temps Lliure" (amb homologació per part de l'IVAJ) o
qualsevol altra denominació equivalent a esta – 150,00 € per a empadronats i 300,00
€ per a no empadronats en Onda. No inclou allotjament ni transport.

• AJ. "Curs d'Animador Juvenil" (amb homologació per part de l'IVAJ) o qualsevol altra
denominació equivalent a esta – 250,00 €  per a empadronats i 500,00 € per a no
empadronats en Onda. No inclou allotjament ni transport.

• Cursos  d'Immersió  Lingüística  en  Anglés:  Summer  School  Onda  i  Easter  School
Onda.
a) 0,90 € per hora per a empadronats en Onda.
b) 2,00 € per hora els no-empadronats en Onda.

Reduccions en les taxes:

• Amb la presentació del Carnet Jove de l'IVAJ per part de la persona que consta com
a alumne/a, es realitzarà una reducció del 10% respecte del total del preu del curs,
sempre que la quantitat a abonar supere els 5,00 €.

• En cas de discapacitat en grau igual o superior al 33% per part de la persona que
consta com a alumne/a, es realitzarà una reducció del 50% respecte del total del
preu del curs, sempre que la quantitat a abonar supere els 5,00 €.

• Qualsevol d'estes circumstàncies hauran d'acreditar-se per la persona interessada en
el  moment  de sol·licitar  la  declaració  d'autoliquidació  prevista en l'article  6 d'esta
Ordenança, aportant la documentació corresponent i en vigència segons cada cas.
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• En el cas de concórrer en una mateixa persona més d'una circumstància amb dret a
reduccions en les taxes, esta haurà d'optar per una d'elles, no sent possible la suma
de les 
mateixes.

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 la
qual es produïx el seu ingrés.

El dit ingrés tindrà el caràcter de depòsit previ, de conformitat amb allò que disposa l article�
26 del TRLRHL.

La declaració autoliquidació prevista en esta ordenança fiscal podrà asimimismo efectuar-se
a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament i una vegada generada es realitzarà el seu
ingrés en les Entitats col·laboradores.

En el moment d'inscriure's en qualsevol curs organitzat per l'Ajuntament, el subjecte passiu
haurà d'aportar  el  resguard de l'ingrés  de la  tarifa.  No admetent-se l'assistència  de cap
alumne/a què prèviament no haja acreditat el pagament de l'ingrés corresponent.

Per a qualsevol curs l'import total del qual supere els 30,00 € l'interessat podrà presentar
una  primera  declaració  autoliquidació  per  la  mitat  de  l'import  del  curs  a  l'inici  de  la
matriculació  del  mateix,  havent  d'abonar  la  resta  de  l'import  per  mitjà  d'una  segona
declaració autoliquidació en el següent mes natural. En el cas que no presentara la mateixa
s'exigirà d'ofici el seu ingrés per mitjà de l'aprovació de la corresponent liquidació.

Si  un  alumne/a  s'incorpora  al  curs  una  vegada  començat  este,  igual  haurà  d'abonar
prèviament a la seua incorporació la tarifa completa del dit curs.

Article 6

Si per qualsevol causa no es realitzara el curs, als alumnes preinscrits se'ls reintegraran les
quanties ingressades, per mitjà de sol·licitud prèvia de les mateixes i amb la presentació del
resguard de l'ingrés.

Quan el/l'alumne/a per causes justificades no assistisca al curs al qual s'ha inscrit, bé per
trasllat de domicili,  canvi de lloc de treball,  baixa laboral,  malaltia justificada per mitjà de
certificat mèdic i en general per qualsevol causa aliena a la seua voluntat, es donarà de
baixa en el mateix i per mitjà de la sol·licitud prèvia i aportació del resguard de l'ingrés, es
procedirà a la devolució de les quanties ingressades. No procedint tal devolució quan s'haja
iniciat l'existència al curs per part del/l'alumne/a.
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PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ

Article 7

El meritació de la taxa es produïx quan s'inicie la prestació del servici, no obstant el que
disposa els article 5 d'esta Ordenança.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa que la desplega.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 9

En el que preveu 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  el  que  preveu  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'entendran  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 es publique 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.

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos

Onda, 15 de gener de 2014
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