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TAXA PER LA PRESTACIÓ
ESTABLIMENTS MUNICIPALS.

DELS

SERVEIS

D’ENSENYAMENTS

ESPECIALS

EN

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments municipals, destinats a
impartir ensenyaments especials.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els
seus pares o tutors.
Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, reduccions i/o bonificacions
corresponents en cada cas.
2. Les quotes corresponents als ensenyaments especials de caràcter musical
impartits per l’Escola de Música són les calculades d’acord amb els quadres següents:

ENSENYAMENTS MUSICALS IMPARTITS PER L’ESCOLA DE MUNICIPAL DE MÚSICA

PLA INTEGRAT
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
Pla integrat
Sensibilització 1 i 2 (PI: S1-S2)
22,00
Iniciació 1 (PI: I1)
42,00
Iniciació 2 (PI: I2)
66,00
Ensenyament bàsic 1r. cicle (PI: EB1, EB2 EB3)
77,00
PLA ESPECÍFIC
Import mensual
Programa específic de Música o Dansa
programa específic
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5,
85,00
EB6)
Aprofundiment (PM: A1, A2, A3)
85,00
Segon instrument (30 min. Setmanals)
44,00
15 min. Extra classes instrument I + : (EB d 2n cicle,
18,00
aprofundiment)
PLA AGRUPAT
Import mensual
Programa comú de Música i Dansa
programa agrupat
Ensenyament bàsic 2n. cicle (PM-PMD: EB4, EB5,
93,50
EB6) integrat de música i dansa
PROGRAMA ADULTS MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)
Programa complet de música (AM-P) inclourà tant
l’instrument com una o dues assignatures
col·lectives, la de llenguatge i/o la de cant coral,
només en el cas d’haver-hi possibilitat, per
concórrer nivell musical i al mateix temps,
existència d’oferta i demanda, es podrà optar per
escollir com assignatura col·lectiva la de conjunt
instrumental.
Programa només 1 assignatura
PROGRAMA DANSA O COL·LECTIVA MÚSICA
(PAGAMENT MENSUAL)
Col·lectiva Música: per sessió setmanal d’1 hora
e-document:
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Dansa: per sessió setmanal de 120 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 90 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 60 minuts
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts
(1)
Dansa: per sessió setmanal de 45 minuts pels
alumnes que formen part del PLA INTEGRAT (1)

46,00
38,00
25,00
22,00

50,00
41,00
27,00
25,00

07,00

10,00

RESIDENTS
AL PAPIOL

NO
RESIDENTS

10,00

10,00

(1) Tarifes aplicables al curs 2017/2018

PROGRAMA DE GRANS FORMACIONS
(IMPORT MENSUAL)
Cor Gospel, Orquestra de Guitarres Folk i
Batucada

MATRÍCULA OBLIGATÒRIA
a) Matricula formalitzada en 1r. Període (maig - juny)
45,00
b) Matrícula formalitzada en 2n període (setembre - gener)
65,00
c) Matrícula formalitzada en 3r. període (febrer - maig)
40,00
d) Els períodes de matriculació es corresponen amb els que es fixen per les
normes internes de l’Escola de Música en cada curs acadèmic.
e) Les matrícules formalitzades en el 1r període esdevindran fermes el dia 20
de juliol de cada any, a partir d’aquesta data ja no serà retornable el seu
import en cas de renuncia o desistiment per part del contribuent i/o usuari/a
del servei.
f) Les matrícules formalitzades en el 2n i 3r període esdevindran fermes de
forma immediata i els seus imports no són retornables en cap cas.
BONIFICACIONS, REDUCCIONS I PRORRATEIG
a) PRORRATEIG INICIAL. Els En cas que el curs lectiu comenci amb
posterioritat al primer dia natural i hàbil del mes, es cobrarà la quota
corresponent a aquesta fracció en el mes següent, juntament amb la quota
del mes corrent.
b) BONIFICACIÓNS GENERALS. Cada curs existiran DEU places bonificades
al 50% per a DEU estudiants el criteri següent:




Criteri econòmic:
de 0 a 6 punts
Criteri acadèmic:
de 0 a 2 punts
Alumnes de l’escola: de 0 a 2 punts

La bonificació corresponent al criteri econòmic serà avaluada per als
estudiants amb recursos econòmics d’acord amb el barem següent:
Entre el 0 i el 75% del SMI/persona : 6 punts
Superior al 75% del SMI/persona :
0 punts
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
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unitat familiar.
Durada de la bonificació: el curs acadèmic, a partir de la concessió de la
beca fins el darrer mes del curs acadèmic (juny).
Sol·licitud: fins al 20 de maig 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
darrer rebut pagat del contracte de lloguer d’hipoteca
certificat de convivència
tres últimes nòmines

Resolució: fins al 16 de juny.
Es valoraran totes les sol·licituds presentades dins del termini.
En cas que les bonificacions 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.
Si es produís un empat en la puntuació obtinguda, es donarà preferència als
usuaris/contribuents amb menys recursos econòmics.
c) BONIFICACIÓ PER FAMÍLIES NOMBROSES. S’estableix una bonificació
en la taxa de la matrícula del 15% per als alumnes que acreditin ser família
nombrosa o monoparental. L’acreditació es realitzarà en el moment de la
matrícula, presentant l’original i còpia (per a la seva compulsa) del carnet en
que s’acrediti aquesta situació.


d) BONIFICACIONS PER MENORS D’EDAT. S’estableixen les següents
bonificacions pels fills matriculats menors de 18 anys:
 1r. fill: 0% de la quota mensual
 2n. fill: 15% de la quota mensual
 A partir del 3r. fill, bonificació del 25% de la quota mensual
e) BONIFICACIONS SOCIALMENT PROTEGIDES. S’estableixen pels menors
d’edat de 18 anys les següents bonificacions:
 100% de la matrícula
 100% de la tarifa mensual
Per gaudir d’aquests beneficis fiscals, caldrà que es valori favorablement la
conveniència de l’usuari/a realitzar les classes i que aquest o la seva unitat
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familiar es trobi o en una situació econòmica desfavorida, que no permeti
afrontar els costos de l’ensenyament.
La valoració i proposta de concessió dels beneficis dels apartats 1) i 2)
següents correspondrà al Departament d’Acció Social d’aquest Ajuntament, i
la revocació dels citats beneficis al mateix departament previ informe de la
Direcció de l’Escola de Música.
Les bonificacions socialment protegibles, podran ser per classes grupals o
per classes individuals.
1) Per classes grupals: exclusivament per alumnes que realitzin activitats i
ensenyaments en format de classes en grup.
La bonificació per classes grupals s’extingirà al finalitzar el curs corresponent
i nomes serà possible la seva concessió en cas d’existència de plaça/ces
vacant/s al grup.
El nombre de places bonificades no està limitat però si condicionat a
l’existència de vacants al grup corresponent.
2) Per classes individuals: podran concedir-se a alumnes que realitzin
activitats i ensenyaments en format de classes individualitzades o
personalitzades.
Aquesta bonificació per classes individuals no s’extingirà al finalitzar el curs i
podrà mantenir-se fins a un màxim de tres cursos, en cas que no sigui
revocada de forma avançada per manca d’aprofitament o de qualsevol altra
causa objectiva.
El nombre de places bonificades està limitat a un màxim de 6 places. El
curs 2015/2016 es podran ofertar 3 places, el curs 2016/2017 un nombre
addicional de 3 més, i a partir del curs 2017/2018, es podran ofertar les
vacants que es vagin produint respecte del nombre màxim de sis.
f) APROVACIÓ DE BONIFICACIONS. Correspondrà a l’alcalde l’aprovació de
les bonificacions fiscals a proposta de la unitat administrativa corresponent.
3. No existeixen actualment altres ensenyaments municipals de caràcter especial i
diferents dels musicals indicats al punt 2 anterior.
Article 6è.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa per ensenyament a l’Escola de Música i Dansa s’acredita en el moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva
d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.
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2. Les sol·licituds de baixes i/o modificacions respecte els serveis regulats per aquesta
ordenança, s’hauran de presentar per escrit i registrar formalment, i causaran efectes
jurídics i econòmics en els següents termes:
a) Les presentades entre l’1 i el 15 de cada mes natural, tindran efectes a partir del
primer dia del mes següent.
b) Les presentades amb posterioritat al dia 15 i fins a l’últim dia del mes natural, tindran
efectes a partir de l’endemà de l’últim dia del mes següent.
Cap baixa ni cap modificació tindrà efectes econòmics respecte dels mesos inicials
(setembre i octubre), llevat de l’existència de motius excepcionals apreciats per acord de
la Junta de Govern Local.
Article 7è.- Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament. Poden presentar-se en el Servei
Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal
responsable presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3.- El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant transferència bancària. L’import de la
taxa corresponent a la matrícula s’efectuarà juntament amb la primera quota de cada curs
escolar.
4.- Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via del constrenyiment.
5.- Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu, la quantitat
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa
Article 8è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora d’aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributaria i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
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mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final. Vigència
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ............., entrarà
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.
EXPEDIENT E: 2019_2098 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ PRIMERA/2020.
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