
Ajuntament d’Alcoi

6.10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL  SERVEI  D’ENSENYAMENT  I  PARTICIPACIÓ  EN  LES  ACTIVITATS  DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE

Art. 1

Conforme als articles 41 al 127 del R.D. Leg 2/2004, Text Refundit de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ENSENYAMENT I PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE TEATRE, que es regirà pel present acord.

Art. 2 OBJECTE

L’objecte d’aquest Preu Públic és la participació d’alumnes d’edats compreses entre els 3
i els 17 anys, en la prestació de serveis docents i activitats organitzades per l’Escola
Municipal de Teatre d’Alcoi.

Art. 3 OBLIGATS AL PAGAMENT

L’obligació de pagar naix per la inscripció dels alumnes en l’Escola Municipal de Teatre,
prèvia admissió de la sol·licitud de matrícula, condicionada a la disponibilitat de places en
els respectius grups d’edat dels alumnes.

Art. 4 

Estan obligats al pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança els alumnes i,
en nom seu per minoria d’edat, els seus pares, tutors o representants legals.

Art. 5 TARIFA

Un pagament de 180,00 euros per alumne i curs, que s’abonaran fraccionadament en
dos terminis per imports iguals del 50 per cent del total,  és a dir 90,00 euros cadascun,
el primer dels quals serà durant el procés de matriculació de l’inici del curs, del 15 de
setembre al 5 d’octubre, per a fer-la efectiva, i el segon del mateix import, a l’inici de l’any
natural,  del 7 al 25 de gener. 

Art. 6 INCOMPLIMENT

L’incompliment d’aquesta obligació d’abonament del Preu Públic suposarà impediment
per a l’assistència a l’activitat per l’alumne, en el cas del primer termini i, en el cas del
segon, a més, la penalització de no poder-se matricular el curs següent i sense perjudici
de la seua recaptació per via executiva. 

Art. 7

Els imports abonats per aquest Preu Públic no són reintegrables si no és per suspensió
forçosa  de  l’activitat  de  l’Escola  Municipal  de  Teatre  i,  en  aquest  cas,  s’hi  faria  la
devolució de la part proporcional corresponent al període del curs restant.
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Art. 8 DISPOSICIÓ FINAL

La present tarifa serà aplicable des del curs 2018/2019, i estarà en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.

Aprovació:
Modificació de l’Ordenança: aprovada definitivament per acord Plenari  amb
data 03/08/2018, de conformitat amb l’Art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: B.O.P.A. núm.163, de 27 de agosto de 2018.

Articles
modificats:

Aprovació de l’Ordenança Fiscal.
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