Departament d’Intervenció i Tresoreria

EXERCICI 2011

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles, 56 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora
d’hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la
realització d’activitats que l'Ajuntament presta o pot prestar al ciutadà.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Taxa per la presta ció de serveis.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització
d’activitats de la competència local en els equipaments i locals municipals que són:
1. Pavelló poliesportiu
2. Escola de música
3. Centre de lectura
4. Reforç escolar d’ESO
5. Antics menjadors CEIP Pau Vila
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la
realització d’activitats en els equipaments expressats a l'article anterior.
Resten exclosos de l’àmbit de subjecció d’aquesta ordenança els supòsits que en
cada cas s’indiquen en el cos d’aquesta norma.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. PAVELLÓ POLIESPORTIU
1.01 Utilització per persones residents al Papiol:
24,04 € per hora
1.02 Utilització per persones de fora de la vila:
60,10 € per hora
1.03 Col·locació d’anuncis publicitaris ubicats al frontal de la pista del Pavelló, al costat del
marcador de punts........................................... .............
....90,15 €/anuals
1.04 Col·locació d’anuncis publicitaris ubicats al marge esquerra de la pista del
Pavelló...............................................................
.............. 120,20 €/anuals
2. ESCOLA DE MÚSICA: Imports mensuals
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Sensibilització 1 i 2
Iniciació 1
Iniciació 2
Ensenyament bàsic
(cicle I): EB1, EB2, EB3
Ensenyament bàsic
(cicle II): EB4, EB5, EB6
Aprofundiment
Avançat

IMPORT
MENSUAL
DEL
PROGRAMA
COMÚ
41,70€
55,60€
59,75€
69,55€

IMPORT
MENSUAL
PROGRAMA
ESPECÍFIC
MUSICA

IMPORT
MENS./SESSIÓ
PROGRAMA
ESPECÍFIC
DANSA

44,30€

32,45€

18,55€

76,75€
76,75€

2.02 ENSENYAMENT PER A ADULTS RESIDENTS AL PAPIOL (a partir de 18 anys) PROGRAMA COMPLET MÚSICA
IMPORT 2011/12
95,30€

Mensual

SEGON INSTRUMENT
40,00€

2.03 ENSENYAMENT PER A ADULTS NO RESIDENTS AL PAPIOL (a partir de 18
anys) - PROGRAMA COMPLET MÚSICA
IMPORT 2011/12
109,20€

Mensual

SEGON INSTRUMENT
39,65€

2.04 IMPORTS MENSUALS DE L’ENSENYAMENT PER A ADULTS PER
ASSIGNATURES (a partir de 18 anys)
ASSIGNATURES
Cant coral
Llenguatge musical
Instrument principal (30' setmana)
Instrument principal (45' setmana)
Instrument principal (60' setmana)
Laboratori
Combo
Cambra
Llenguatge musical + cant coral
Cant coral + instrument
Llenguatge musical + instrument
Instrument + laboratori
Dansa Preu per 1 sessió setmanal
Tallers de 5 hores
Tallers de 10 hores

MD

RESIDENTS
AL PAPIOL
23,20€
56,65€
56,65€
84,45€
112,25€
55,60€
78,80€
78,80€
111,25€
111,25€
18,55€
25,75€
51,50€
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NO
RESIDENTS
26,80€
64,90€
64,90€
97,35€
130,30€
63,85€
91,65€
94,65€
128,75€
128,75€
21,65€
25,75€
51,50€
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Import
50,00 €

Aquesta taxa es liquidarà als alumnes que assisteixin únicament a aquesta assignatura.
La matrícula corresponent a l’Escola de Música i Dansa Miquel Pongiluppi és de 50,00 euros
anuals, minorant-la en 10 euros quan l’alumne s’inscrigui al segon trimestre i en 20 euros
quan l’alumne s’inscrigui al tercer trimestre.
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Els alumnes que assisteixen únicament a les grans formacions estan exempts de taxa de
matricula.
Tres places bonificades per a tres estudiants amb recursos econòmics inferiors al barem
següent:
Sou
Entre el 0 i el 45% del SMI/persona

Bonificació
50%

L'import del sou es calcula, un cop minorat del total d’ingressos de la unitat familiar,
l'import del lloguer o hipoteca i dividit pel nombre de membres de la unitat familiar.
Duració de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la beca fins el
darrer mes del curs acadèmic (juny).
Sol·licitud: de l'1 al 15 de setembre de cada curs acadèmic. Per tal de gaudir d’aquesta
bonificació, cal sol·licitar-la per escrit al registre de l'Ajuntament, adjuntant:
darrera declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar
contracte de lloguer amb el darrer rebut pagat o bé contracte d’hipoteca amb el darrer
rebut pagat
certificat de convivència
tres últimes nòmines
Resolució: entre el 22 i el 30 de setembre de cada curs acadèmic.
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini i es resoldrà a favor dels
sol·licitants que acreditin el sou més baix.
En cas que les beques es declarin desertes o no es presentin sol·licituds, aquestes es
podran presentar durant el curs acadèmic mentre no estiguin adjudicades.
En aquests casos, s’establiran nous terminis de presentació de les sol·licituds i resolució.
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2.05 GRANS FORMACIONS
Assignatura
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i
Batukada
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Servei per impressió de documents obtinguts a Internet:
3.01 Documents blanc i negre........
3.02 Documents color.....................
3.03 Préstec interbibliotecari..........

0,03 euros
0,15 euros
1,20 euros

4. ANTICS MENJADORS CEIP PAU VILA CENTRE DE LECTURA
4.01 Tarifa dia: .....................................

60,00 euros
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Supòsit de no subjecció: No resten subjectes a aquesta taxa les entitats del poble
inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i els partits polítics.

Article 5. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es
presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats al local en qüestió.
3. Pel que fa a les taxes pels serveis que s’estenen a varis mesos (zona esportiva,
escola bressol, centre de dia, transport adaptat, escola de música i altres que es
puguin crear), en el cas del 1r. rebut impagat s’avisarà al beneficiari del servei per
tal que efectuï d’ingrés a les dependències municipals. En cas que aquesta
situació es reiteri durant dos venciments consecutius, es donarà de baixa a l’usuari
del servei.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
Les taxes corresponents a serveis que s’han de a terme un únic dia, la taxa
s’acredita quan es realitzi la sol·licitud del servei, el qual no es prestarà sense que
s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
En el cas que la sol·licitud dels servei s’estengui a més d’un mes, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat. En
aquest cas, el pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat a les dependències municipals.

MD

e-document: NUM14OOFF2011

Pàgina 4 de 5

Av. Generalitat 7 - 9 El Papiol - 08754 (Barcelona) | CIF P0815700J

3. CENTRE DE LECTURA
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1. També podran ser exigibles per domiciliació bancària les taxes corresponents
a serveis d’una durada mínima d’una setmana quan així estigui establert en la
regulació del servei o activitat.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió portada
a terme el dia ---- de ---- regirà a partir de la seva aprovació definitiva i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
SI
OOFF de 2011 / T:02
10 D’OCTUBRE DE 2011 (JGL)
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