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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D'ACTIVITATS EDUCATIVES 

 

Article 1.- Concepte. 

 De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, 

tots dos del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu  

públic per la prestació del servei d'Activitats Educatives. 

 

Article 2.- Meritació. 

 La meritació ve determinat per la prestació efectiva del servei que constitueix 

l'objecte d'aquesta Ordenança i naix el dia primer del curs lectiu. 

 

Article 3.-Obligats al Pagament. 

 Estaran obligats al pagament: 

a) Els pares o els qui exercisquen la pàtria potestat en els casos en què els 

alumnes siguen menors d'edat. 

b) Els propis alumnes, en cas que siguen majors d'edat.   

 

Article 4.-Obligació de Pagament.  

a) L'obligació de pagar naix en el moment de formalitzar la matricula del curs.  

b) L'obligació de pagament que naix amb la formalització de la matricula és 

obligatòria i no procedeix la seua devolució, quan la no assistència al curs de 

l'alumne és per causes imputables a aquest. 

 

Article 5.- Quantia. 

 T a r i f a: 

A) Escola de Pintura:   

- Matricula i Quota Anual  85 euros 

B) Escola de Guitarra: 

- Matricula i Quota Anual  85 euros 
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Quan coincidisquen dos familiars directes en una mateixa Escola, els drets de 

matricula i quota anual es reduiran a 127  euros, per a les tarifes que antecedeixen. 

C) Cursos de formació: 

- Monitor de temps lliure infantil i juvenil (250 hores)  80 euros 

- Animador juvenil (400 hores)    100 euros 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Queda derogada l'Ordenança reguladora de la Taxa per Prestació d'Activitats 

Educatives. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

 La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d'aquesta data,  mantenint-se en 

vigor en tant no s'acorde la seua modificació o derogació. 

 

Crevillent, maig de 2014 

La Comissió de Comptes 


