
PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR L’ORDENANÇA NÚM. 43, 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
ORGANITZADES PER L’ÀREA DE JOVENTUT

En relació a l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats 
organitzades per l’àrea de joventut, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a 
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es 
proposa al Ple que adopti els següents

Acords:

1. Aprovar l’Ordenança núm. 43, reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats 
organitzades per l’àrea de joventut, la qual es transcriu a continuació:

<<ORDENANÇA NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ÀREA DE JOVENTUT 

Article 1. Fonament i naturalesa

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 del règim local, i de 
conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per a la realització d’activitats organitzades per l’Àrea de Joventut, que 
s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que 
preveu l’article 57 del RD 2/2004 esmentat.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció a cursos i activitats formatives 
duites a terme per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Artà.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o es 
beneficiïn dels serveis o activitats realitzades que es detallen a l’article anterior.

Quan les persones matriculades siguin menors d’edat, els seus progenitors o tutors legals 
han de signar una autorització per poder participar en l’activitat.

Article 4. Quota tributària

4.1. Àrea acadèmica

S’estableixen les tarifes següents:

- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora
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- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora

4.2. Cursos específics

S’estableixen les tarifes següents:

- Curs de monitor de temps lliure: 325 €
- Curs de director de temps lliure: 350 €
- Curs de socorrista de piscina: 150 €
- Altres cursos: 4 €/hora

4.3. Agreujants

Si la realització dels cursos requereix algun tipus de material fungible extraordinari 
imprescindible per dur-los a terme, es pot considerar la possibilitat de cobrar el cost 
proporcional del material determinat a l’alumnat que s’hi matriculi.

De la mateixa manera, la Junta de Govern Local pot adoptar l’acord de gratuïtat o 
d’import especialment reduït en la taxa d’algun dels cursos que es realitzin, tenint en 
compte les circumstàncies de les persones a les quals va dirigit (hi ha d’haver un informe 
previ dels Serveis Socials), el contingut del curs o qualsevol altra circumstància que es 
consideri excepcional.

Article 5. Bonificacions

5.1. Bonificacions

Les bonificacions queden establertes de la manera següent:

- Per a persones empadronades al municipi d’Artà, un 20 % sobre les quotes de l’apartat 
4.2 (cursos específics).
- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de quatre fills, un 25 %.
- Per a famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %.
- Per a persones amb minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %.

L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que 
acrediti alguna de les condicions anteriors.
.

Article 6. Meritació

Neix l’obligació de contribuir quan es formalitza la matrícula o la inscripció al curs en 
què es vol participar.



Article 7. Declaració, liquidació i ingrés

Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma que preveu el Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Article 8. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en 
cada cas, cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.>> 

2. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, s’ha de 
considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.


