ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS MUSICALS

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 modificada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb allò que disposa l’article 20.4.v)
del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i en
aplicació d’allò que resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei d’ensenyaments musicals a l'Escola Municipal de
Música, que s'ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a
allò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable ve determinat per la realització d’una activitat municipal amb l’objecte de
prestar els serveis d’ensenyament musicals que s’especifiquen a l’article 4. S’inclouen
també les activitats municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, els que es beneficiïn
del servei a què es refereix l'article anterior. A aquest efecte, s'entendrà per beneficiari els
pares, tutors o responsables dels menors que sol·licitin el servei i que el gaudeixin,
utilitzin i en resultin beneficiats.
Article 4. Responsables
1.

Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què fan referència els articles 42.1.a i 42.1.b de
la Llei general tributària.

2.

Són 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 43.1 de la Llei general tributària.

Article 5. Quantia
1.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la
següent tarifa:
Concepte

Euros

FORMACIÓ REGLADA:
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Sensibilització 1

25,00 €

Sensibilització 2

25,00 €

Iniciació 1

35,00 €

Iniciació 2

61,00 €

Iniciació 2 (instrument col·lectiu)

56,00 €

1r. de Nivell Elemental

63,00 €

1r. de Nivell Elemental (instrument col·lectiu)

58,00 €

2n. de Nivell Elemental

65,00 €

3r. de Nivell Elemental

67,00 €

4t. de Nivell Elemental

69,00 €

Pas de Grau

94,50 €

Formació Juvenil (amb 30’ d’instrument)

70,00 €

Formació Juvenil (amb 45’ d’instrument)

80,00 €

FORMACIÓ LLIURE:
Instrument Individual (45 minuts)

43,00 €

Instrument Col·lectiu (60 minuts)

33,00 €

Conjunt Instrumental (60 minuts)

29,00 €

Llenguatge adults (60 minuts)

28,00 €

Harmonia moderna (60 minuts)

42,00 €

Packs:
Llenguatge + Instrument Individual (45’)

65,00 €

Llenguatge + Instrument Col·lectiu (60’)

55,00 €

Conjunt Instrumental + Instrument Individual (45’)

65,00 €

Conjunt Instrumental + Instrument Col·lectiu (60’)

55,00 €

Harmonia moderna + Instrument Individual (45’)

72,00 €

Harmonia moderna + Instrument Col·lectiu (60’)

65,00 €

Banda

Gratuït

Coral Joves i Adults

Quota anual de 20,00 €

Matrícula :
- Empadronats al municipi
Menors d’edat

45,00 €

Majors d’edat

70,00 €

- Empadronats a altres municipis
Menors d’edat

60,00 €
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Majors d’edat

85,00 €

Altres
Càrrec per rebut retornat

2.

8,00 €

Quan una família tingui més d’un fill com alumne de l’Escola Municipal de Música
de Constantí, tindrà dret a una reducció de les quotes (taxes) en les següents
condicions:
Primer.- Les reduccions seran d’aplicació solament quan els alumnes siguin menors
de 18 anys i que siguin membres d’una mateixa unitat familiar.
Segon.- Complertes les dues condicions anteriors, el fill/a més gran, pagarà el
100% de la taxa i, a partir del segon inclòs, el 50% de la matrícula i el 75% de la
mensualitat corresponent.
S’entendrà com a fill/a gran aquell de més edat que sent alumne de l’Escola
Municipal de Música de Constantí, no ha complert els 18 anys. Si la família tingués
algun altre membre major de 18 anys sent alumne de l’escola, aquest no seria
tingut en compte a l’hora de bonificar quotes als altres membres de menor edat.
Les bonificacions inicials es mantindran fins al final de cada curs, sempre i quan es
mantingui la situació descrita en aquest punt segon.

3.

Els imports continguts en la tarifa tenen caràcter irreduïble, i es percebran, en tot
cas, per un període mínim d'un mes.

Article 6. Obligació de pagament
1.

L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des de
l’inici del curs escolar, sempre a petició del particular el qual haurà formalitzat
prèviament la matrícula al centre especificant els serveis sol·licitats.

2.

El pagament d'aquest preu s'efectuarà amb caràcter mensual, en el moment de la
presentació de la liquidació corresponent i mitjançant domiciliació bancària.

3.

Una vegada finalitzat el període de formalització de la matrícula i en el cas que
l’alumne sol·liciti la baixa del centre, no es retornarà l’import, ja que la previsió i per
tant contractació de places de professorat s’ha efectuat en base a la matrícula
consolidada.

4.

Les sol·licituds de baixa s’hauran de presentar per escrit fins el dia 20 de cada mes
i tindran efecte a partir del mes següent. No obstant, l’alumne podrà assistir a
classe fins l’últim dia del mes. En aquest cas, l’alumne haurà de liquidar un import
corresponent al 25% de les quotes restants a partir del mes que causa baixa fins a
la finalització del curs escolar per la mateixa raó prevista en el punt anterior.
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5.

La falta de pagament de tres quotes o més impedirà la permanència en el centre.

6.

Transcorregut el termini legal pel pagament voluntari de les mensualitats. Es
procedirà al seu cobrament per via de constrenyiment.

Article 7. Serveis complementaris
Els imports assenyalats no inclouen el material didàctic ni els serveis d'activitats
extraordinàries com excursions, festes, actes culturals, etc. complementaris al servei de
l'Escola de Música, els quals seran facturats en funció del seu cost real i efectiu.
Article 8. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei i les previstes
en l’article 5è.3.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles 183 i
següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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