
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 38, 
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE L’ESCOLA D’ADULTS 

En relació a l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola 
d’Adults, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que 
adopti els següents

Acords:

1. Modificar el títol de l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:  

“Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis de formació i de l’Escola 
d’Adults”

2. Modificar l’article 1 de l’Ordenança, de manera que:

- On diu:

“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 de règim local, i de 
conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 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 pels serveis de l’escola d’Adults, que s’ha de regir per 
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 
de l’esmentat RD 2/2004.>>

- Ha de dir:

“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 al 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 pels serveis de formació i de l’Escola d’Adults, que s’ha de 
regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu 
l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.>>

3. Modificar l’article 3 de l’Ordenança, de manera que:

- On diu:



“Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones naturals usuàries de l’Escola d’Adults.”

- Ha de dir:

“Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques majors d’edat usuàries dels 
cursos de formació i de l’Escola d’Adults.”

4. Modificar l’article 4.1 de l’Ordenança, de manera que:

- On diu:

“4.1. Àrea acadèmica

-Material: 40,37 €
-Àrea d’ampliació cultural: 2,02 €/hora
-Àrea ocupacional: 2,02 €/hora
-Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25% sobre les 
quotes anteriors.”

- Ha de dir:

“4.1. Àrea acadèmica
- Material: 40,37 €
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25 % sobre les 
quotes anteriors.”

5. Eliminar l’article 4.5 de l’Ordenança.

6. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

“Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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.”



7. 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. 
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la 
aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.


