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ORDENANÇA FISCAL NUM. 27 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A 

LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLA D’ADULTS TIMO.   

 

 

Article 1er.- CONCEPTE.- De conformitat amb el que es preveu  a l’article  41  

del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora d’ Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 

d’aquest Text Legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació de 

serveis de l’Escola d’Adults TIMO,  que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en 

l’annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança.  

 

 

 Article 2on.- OBLIGATS AL PAGAMENT.- Estan obligats al pagament del 

preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis o activitats, 

realitzats per l’escola TIMO, a que es refereix l’article anterior.  

 

 

 Article 3er.- QUANTIA.- L’import del preu públic regulat en aquesta 

Ordenança serà el que es fixa en la tarifa que es conté en l’annex per a cada un dels 

diferents serveis o activitats.  

 

 

 Article 4art.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.- L’obligació de pagament del 

preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es realitzi qualsevol dels serveis 

o activitats especificats en l’annex corresponent.  

 

 

 Article 5è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.-  El pagament del preu 

públic per la prestació del servei es realitzarà en el moment en què es sol·liciti la seva 

prestació, i en la forma que disposi l’Ajuntament.  

 

 

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple 

de l’ajuntament a la sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2014 i definitivament en 

data 22 de desembre de 2014   entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP. 

El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o 

derogació expresses.  

 

 

 

ANNEX DE TARIFES:  

 

- Matriculació de tot el curs sencer per a tots els ensenyaments: 70 euros.  



 

  Inclou:  

  - Ensenyaments instrumentals.  

  - Graduat en educació secundària.  

  - Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  

  - Cicles formatius de grau superior.  

  - Cursos de català per a adults.  

  - Cursos d’anglès.  

  - Cursos d’informàtica.  

 

 - Matriculació dels cursos relacionats, si la matricula es formalitza a partir de l’1 

de gener de l’any escolar en curs: 40 euros.  

 

 S’estableix una reducció del 50% per a les persones en situació d’atur, majors de 

65 anys,  membres de famílies nombroses o monoparentals, i persones derivades 

benestar social.  

 

 S’estableix una bonificació total per a les persones majors de 65 anys i jubilades, 

que cursin ensenyaments instrumentals . 

 

 

     Tiana, 22 de desembre de 2014 .  

 

 

                    L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  

 

 

 

 

 

 

 

Aprovació definitiva publicada al BOP del dia 30 de desembre de 2014.  


