Ajuntament de Porreres

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS D’ENSENYAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Article 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament de
l'Escola Municipal de Música.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d'ensenyament que tingui
establerts l'Escola Municipal de MUSICA, de conformitat amb l'article 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.
Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones que sol·licitin la prestació de serveis que integren el fet
imposable.
Article 4. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa vindrà determinada conformement a les tarifes que a continuació
s'assenyalen:
Quotes mensuals
30 min/set
Conceptes

Quotes
anuals

(a instrum:
Iniciació /
música
i
moviment)

45 min./set.

60 min./set.

120
min./set.

Instrument vent
30,00€
45,00 €
55,00 €
Instrument percussió
30,00€
45,00 €
55,00 €
Instrument corda
30,00€
45,00 €
55,00 €
Instrument tradicional
15,00€
23,00 €
30,00 €
Cant
30,00€
45,00 €
55,00 €
Llenguatge musical **
--15,00 €
20,00 €
Classe
individual
35,00€
55,00 €
75,00 €
instrumental
Conjunt instrumental
--0,00 €
Conjunt coral
--0,00 €
Banda Jove
--0,00 €
Acompanyament piano
30,00 €
45,00 €
55,00 €
Matrícula curs escolar
15,00 €
* El curs d’Instrument de grau elemental complet aplica 20% de descompte aproximat sobre la
quota total, excepte pels estudis de cant i instrument tradicional.
* El curs d’Instrument de grau reglat aplica 25% de descompte aproximat sobre la quota total,
excepte pels estudis de cant i instrument tradicional.
(la quota total inclou: Instrument, lleng.musical, conjunt instrum./banda jove i cant coral)
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** Si l'alumne fa classes de 2 o més instruments únicament es pagarà una sola quota de llenguatge
musical (és a dir, no s'aplica al segon instrument la quota de "classe individual d'instrument")
Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions
En aplicació de l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no
podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els Tributs locals que els expressament prevists
en les Normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals.
Article 6. Meritació
Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir al moment de l'inici de la prestació dels serveis
o de la realització de les activitats.
Article 7. Règim d'Ingrés
Els imports de la matrícula s'abonaran al moment de formalitzar aquesta. Per al pagament de les
mensualitats, els interessats hauran d'efectuar l'ingrés o en efectiu a l'Escola Municipal o
domiciliar en una Entitat bancària els rebuts. Les quotes hauran d'abonar-se per l'interessat o es
carregaran en el seu compte en els 5 primers dies del mes en curs.
Article 8. Normes de Gestió
L'alumne que per qualsevol motiu desitgi ser baixa al llarg del curs, està obligat a sol·licitar la
mateixa a l'Administració entre els dies 1 i 15 de cada mes. En cas contrari, la baixa serà
efectiva en el mes següent a la sol·licitud.
Es podrà donar de baixa d'ofici a un alumne per al període mensual següent a aquell que resulti
impagada una de les quotes mensuals i sempre que no es regularitzi en el mes natural que resulti
impagat.
Article 9. Infraccions i Sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 183 i següents de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, conforme al que s'estableix en l'article 11
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.
•
•
•
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