Gestió Tributària

ANUNCI
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
de data 20 d’octubre de 2021, aprovà provisionalment la modificació de les Ordenances
de Preus Públics per a l’any 2022.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han
esdevingut definitius.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances dels Preus Públics
per al 2022, que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
- Ordenança Preu Públic 5 Serveis de l’Escola municipal de musica
Les modificacions introduïdes són les següents:
Art. 6.- Tarifes
Queden definides de la forma següent:
MATRÍCULES
Nadons

32,64€

Llenguatge Musical, Cant Coral, Instrument i conjunt instrumental

54,47€

Només instrument

61,32€

Només Cant Coral

40,85€

Només Conjunt Instrumental

45,99€

Nadons

23,13€

Sensibilització musical 3, 4 i 5 anys

33,73€

Sensibilització musical 6 anys

38,62€

Prebàsic 1 i 2

38,87€

Bàsic 1, 2, 3 i 4

38,87€

Avançat 1 , 2

46,47€

Adults

50,90€

Coral Bàsic

13,01€

Coral Juvenil, Noies i Adults

15,74€

Instrument individual 30 minuts

47,22€
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Instrument dos alumnes 45 minuts

47,22€

Instrument individual 45 minuts

67,75€

Instrument individual 60 minuts
Instrument individual 30 minuts ,adults (alumnes d’instrument majors de 18
anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)
Instrument dos alumnes 30 minuts adults (alumnes d’instrument majors de
18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

90,32€

CONJUNT INSTRUMENTAL

15,30€

67,45€
44,76€

./.
Art. 7 Regim de declaració i ingrés
Es modifica:
3. Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar per escrit a la Secretaria de l’Escola
abans del dia 1 de cada mes, per entrar en vigor al mes següent.
Art.8 Bonificacions i exempcions
- Bonificació del 15% de la quota per famílies nombroses i monoparentals (caldrà lliurar
fotocòpia del carnet acreditatiu) . Aquesta bonificació només es aplicable a l’apartat
mensualitats de l’art.6 tarifes.
- Les famílies amb un fill/a amb NEE (necessitats educatives especials) es consideraran
com a famílies nombroses (caldrà lliurar la documentació que ho acrediti).
- Estaran exempts de pagament els membres dels col·lectius vulnerables , previ informe
del Departament de Serveis Socials i informe favorable de la Direcció de l’escola de
musica).
- Aquests descomptes no són acumulables.
Contra l’aprovació de les Ordenances de Preus Públics, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província
ANNEXES TEXT REFÓS ORDENANCES PREUS PÚBLICS

Art. 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127,en relació amb l’article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per
la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música.
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Art. 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la recepció dels serveis especificats a
l’article 6 Tarifes.
Art. 3.- Subjectes Passius
Són subjectes passius i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança, els que utilitzin els serveis i les instal·lacions esmentats en l’article anterior.
Art. 4.- Responsables
Són responsables , solidaris o subsidiaris, de les obligacions tributàries les persones
físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
Art. 5.- Acreditament
El preu públic s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
Art. 6.- Tarifes
MATRÍCULES
Nadons

32,64€

Llenguatge Musical, Cant Coral, Instrument i conjunt instrumental

54,47€

Només instrument

61,32€

Només Cant Coral

40,85€

Només Conjunt Instrumental

45,99€
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Nadons

23,13€

Sensibilització musical 3, 4 i 5 anys

33,73€

Sensibilització musical 6 anys

38,62€

Prebàsic 1 i 2

38,87€

Bàsic 1, 2, 3 i 4

38,87€

Avançat 1 , 2

46,47€

Adults

50,90€

Coral Bàsic

13,01€

Coral Juvenil, Noies i Adults

15,74€

Instrument individual 30 minuts

47,22€

Instrument dos alumnes 45 minuts

47,22€

Instrument individual 45 minuts

67,75€

Instrument individual 60 minuts
Instrument individual 30 minuts ,adults (alumnes d’instrument majors de 18
anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)
Instrument dos alumnes 30 minuts adults (alumnes d’instrument majors de
18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

90,32€
67,45€
44,76€
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CONJUNT INSTRUMENTAL

15,30€

MATRÍCULA CURS MONOGRÀFIC
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs

mensual
bimestral
trimestral
quadrimestral
semestral

6,80€
13,60€
20,40€
27,20€
40,80€

MENSUALITAT CURS MONOGRÀFIC (tècnica vocal)
Curs 45 minuts setmanals

27,21

Curs 60 minuts setmanals
Curs 90 minuts setmanals

36,29
54,44

Exempt d’IVA, d’acord amb l’art.20.9è.de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Art. 7 Regim de declaració i ingrés
1. El pagament de les mensualitats de l’escola municipal de Música s’efectuarà durant
els cinc primers dies del mes en curs. El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació
bancària que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
2. La matrícula es cobrarà amb la 1ª mensualitat del curs. La matricula suposa una
reserva de plaça a l’Escola de Música, per tant, en cap cas es retornarà l’import
d’aquesta un cop tramitada per la ORGT.
3. Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar per escrit a la Secretaria de l’Escola
abans del dia 1 de cada mes, per entrar en vigor al mes següent.
4. L’ajuntament, suspendrà , la prestació del servei quan els obligats al pagament,
tinguin pendents dues o més quotes vençudes, ja sigui mensualitat o matrícula, sense
perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
5. No s’admetrà la formalització de la matricula d’un alumne/a amb imports pendents
de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 1

15/12/2021 Alcalde

Art.8 Bonificacions i exempcions
- Bonificació del 15% de la quota per famílies nombroses i monoparentals (caldrà lliurar
fotocòpia del carnet acreditatiu) . Aquesta bonificació només es aplicable a l’apartat
mensualitats de l’art.6 tarifes.
- Les famílies amb un fill/a amb NEE (necessitats educatives especials) es consideraran
com a famílies nombroses (caldrà lliurar la documentació que ho acrediti).
- Estaran exempts de pagament els membres dels col·lectius vulnerables , previ informe
del Departament de Serveis Socials i informe favorable de la Direcció de l’escola de
musica).
- Aquests descomptes no són acumulables.
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Art.9 Gestió per delegació
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança ,aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 20 d’octubre de 2021 i publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 23 de desembre de 2021, regirà des del dia 1 de gener de 2022
i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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L’alcalde
Rafael Navarro Álvarez
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