
  
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENT A L'AULA D'ADULTS 
 
 
Article 1: Concepte 
 
Fent 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 de Règim Local, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la prestació del servei d’Ensenyament a a l’Aula d’Adults, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 
2/2004. 
 
Article 2: Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ensenyança i els cursos impartits a l’Aula d’Adults. 
 
Article 3: Subjectes passius 
Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis als quals es refereix l’article anterior. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques o  jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei  General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast 
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5: Quota tributària  
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a 
l'apartat següent. 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
Matrícula, per curs i alumne: 
 

MÒDUL IMPORT € MÒDUL IMPORT € MÒDUL IMPORT € 
A 16,00 B 19,00 C 22,00 
D 25,00 E 28,00 F 31,00 
G 34,00 H 37,00 I 44,00 
J 50,00 K 56,00 L 62,00 
M 75,00 N 87,00 O 300,00 

3. Els mòduls de l’apartat anterior es podran aplicar conjuntament o individual. 



 
Article 6: Exempcions i bonificacions 
Les exempcions seran acordades per la Comissió de Govern, previ informe de la Comissió 
d'Assistència Social, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva situació 
psicosocial no puguin fer front a les tarifes esmentades a l'article anterior. 
 
Article 7: Meritació  
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix en el moment en què es 

sol⋅liciti la prestació del servei. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de presentació pel subjecte passiu de la 

sol⋅licitud de prestació del servei. 
 
Article 8: Declaració i ingrés 
1. Les quantitats exigibles d'acord a les tarifes es liquidaran per cada servei sol⋅licitat o realitzat 

i seran irreductibles pel curs autoritzat. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la prestació dels serveis regulats en aquesta 

ordenança hauran de sol⋅licitar prèviament la corresponent autorització per assistir a les 
classes que s'imparteixin. 

 
3. Per poder sol⋅licitar la devolució de la taxa, la baixa s'haurà de presentar, en tot cas, abans 

del començament del curs. Sigui quina sigui la causa que s'al·legui en contrari, la no 
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa. 

 
 
Aprovació 
 
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el curs 2013-2014, romanent en 
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


