ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE MÚSICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’ensenyament de Música, que
es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ensenyament de música.

Article 3. Subjectes passius
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 de realització de les activitats
d’ensenyament que constitueixin el fet imposable de la taxa.
Són subjectes passius obligats al pagament de les quotes liquidades per l’efectivitat
d’aquesta taxa, els alumnes matriculats, i si aquests no haguessin arribat a la majoria
d’edat, els seus pares, tutors o representants legals.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
a la Llei general tributària.
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.

Article 5. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions (a la quota) per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa excepte les previstes
a l’article 6.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà d’acord amb la tipologia del servei d’ensenyament
musical que s’hagi sol·licitat.
2. La quota serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
Matrícula alumnes nous – per curs ..........................................................................55,00€
Matrícula alumnes antics – per curs ........................................................................37,00€
Iniciació – 1h. setmanal ...................................................................................22,00€/mes
Llenguatge musical – grup 1h. setmanal ..........................................................18,00€/mes
Llenguatge musical – grup 1,5h. setmanal .......................................................27,00€/mes
Instrument – 1h. setmanal ................................................................................54,00€/mes
Instrument – 3/4h. setmanal .............................................................................45,00€/mes
Instrument – 1/2h. setmanal .............................................................................31,00€/mes
Instrument – 1/4h. setmanal .............................................................................17,00€/mes
Cant Coral – 1h. setmanal ..................................................................................9,00€/mes
Cant Coral – 1/2h. setmanal ...............................................................................5,00€/mes

Article 7. Meritació i període impositiu
1. L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matricula en cada curs
escolar.

2. La meritació de la taxa tindrà lloc a l’inici de la matrícula i el període impositiu
comprendrà el curs acadèmic.
3. La taxa per ensenyament s’acredita cada primer dia de cada mes escolar, moment en
què s’inicia la prestació del servei, excepte el primer mes, en què s’acredita amb l’inici
del curs escolar. Únicament procedirà la devolució de l’import corresponent a la taxa
acreditada mensualment, en cas que el servei no s’hagi prestat.
4. La quota és irreductible.

Article 8. Règim de declaració i ingressos
1. La taxa per matrícula s’haurà de pagar simultàniament quan es formalitza la
inscripció o matrícula.
2. La taxa per ensenyament que s’estén al llarg de varis mesos, caldrà pagar la quota
mensual durant els primers quinze dies de cada mes. En aquest cas, el pagament de la
taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les
oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària en relació a la taxa regulada en aquesta
ordenança és regiran pel disposat en la Llei general tributària.

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió
celebrada el 25 de juny de 2012, començarà a regir a partir de la seva publicació
definitiva i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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