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Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454  
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i 
següents

INFORME TÈCNIC

I.- FETS

Vista l’ordenança fiscal núm. 31 que estableix la taxa per la prestació de serveis 
d’ensenyaments especials en edificis municipals aprovada en sessió ordinària del Ple de 
data 29 d’octubre de 2020 que en no haver-se presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública (BOPB de 28 de desembre de 2020).

Vist l’informe proposta emès per la tècnica d’Educació emès en data 10 de setembre en què 
es proposa establir quotes de material i una bonificació de la taxa següents:

OF Epígraf Escola d’Adults Import
31 I Tarifa única curs escolar 50,00€
31 I Assignatures anuals:
31 I           Programa instrumental 20,00 €
31 l           Programa general 40,00€
31 l Assignatures quadrimestrals
31 l           Programa instrumental 10,00€
31 l           Programa general 20,00€
31 l Quota de material cursos anuals 40,00€
31 l Quota de material cursos quadrimestrals 10,00€

II.- FONAMENTS DE DRET:

- Articles 41 a 48 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

- Articles 22.2.d)., 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 

- Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, 
- Article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
- Articles 60 i ss del Reglament d’obres, serveis i activitats, aprovat pel Decret 179/1995, 

de 13 de juny,

III.- CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:

PRIMERA.-. Revisada la proposta es considera necessari establir una quota de material per 
a les assignatures anuals, que no s’havia previst a la proposta inicial. En actualitat l’Escola 
d’adults Maria Saus no imparteix aquesta modalitat, però es considera necessari tenir 
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prevista la taxa en previsió que es pugui reprendre aquesta modalitat.

IV.- PROPOSTA:

De conformitat amb les consideració anteriors, es proposen les següents modificacions:

Única.- S’ elimina el contingut de l’article 5è sobre beneficis fiscals i es modifica la redacció 
de l’article sobre la Quota Tributària per incloure l’establiment de la quota de material, 
l’exempció de pagament i que queda redactat de la següent manera:

OF Epígraf Escola d’Adults Import
31 I Tarifa única curs escolar 50,00€
31 I Assignatures anuals:
31 I           Programa instrumental 20,00 €
31 l           Programa general 40,00€
31 l Assignatures quadrimestrals
31 l           Programa instrumental 10,00€
31 l           Programa general 20,00€
31 l Quota de material cursos anuals 40,00€
31 l Quota de material assignatura anual
31 l Quota de material assignatura quadrimestrals 10,00€

Bonificació
S’estableix la bonificació del 100% de les taxes que afecten el serveis d’escola d’adults per a 
aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió social i estiguin 
en seguiment de l’equip de Serveis Socials del municipi.
Per acreditar la situació de vulnerabilitat caldrà informe emès pels Serveis Socials. 

CONCLUSIONS:

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient objecte del present informe.

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 

Tècnic/a municipal
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