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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SEVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Article 1. Concepte
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 v) del Real 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 pels ensenyaments impartits a l’Escola Municipal de Música que
es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’Escola de Música.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques així com
les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades pels serveis als quals es refereix l’article anterior.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
3. En cap cas s’admetrà la formalització de la matrícula d’un alumne/a amb imports pendents
de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits
i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
S’aplicarà els següents descomptes en la taxa de matrícula, prèvia sol·licitud:
a) Famílies nombroses: 50 %
b) 2n. germà inscrit a l’Escola de música: 25%
Article 6. Quota tributària
La quota tributària per alumne que assisteixi a l’Escola Municipal de Música estarà formada
pels següents conceptes:
1. Matrícula o quota d’inscripció
2. Quotes mensuals d’assistència.
Els imports de les quotes anteriors, segons els cursos i/o matèries impartits a cada alumne,
seran les següents:

Pl. Major, 7 - 25153 PUIGVERD DE LLEIDA
Tel. 973 16 70 11 Fax .973 16 77 32
ajuntament@puigverdlleida.cat
www.puigverdlleida.cat

MATRICULA

NIVELLS

1a. matrícula
2on. familiar (de 1er. grau)
Família nombrosa o monoparental
ASSIGNATURES

40,00 €
20,00 €
20,00 €
Min.

SENSIBILITZACIO 2 ANYS

45’

20,00 €

SENSIBILITZACIO 3 ANYS

60’

26,50 €

SENSIBILITACIO 4 ANYS

60’

26,50 €

INICIACIO 5 ANYS

60’
45’

26,50 €

APRENENTATGE BÀSIC 1-2 Llenguatge Musical + Música Activa + Cant Coral
Instrument (opció a, b ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument en grup (2 alumnes)
c) Instrument en grup (3 alumnes)

120’

NIVELL ELEMENTAL 1-4

Llenguatge Musical + Música Activa + Cant Coral
Instrument (opció a, b ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument en grup (2 alumnes)
c) Instrument en grup (3 alumnes)
Agrupació instrumental
Pack amb instrument individual

120’

Llenguatge Musical + Cant Coral
Instrument (opció a, b ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument en grup (2 alumnes)
c) Instrument en grup (3 alumnes)
Agrupació instrumental
Pack amb instrument individual
Pack amb instrument individual

120’
30’
45’
60’
60’
45’
60’

87,00 €
104,00 €

Classe individual
Instrument individual

30’
45’
60’

53,00 €
70,00 €
87;00 €

MÒDUL OBERT

60’/75’

26,5 €

MÒDUL OBERT

60’

10 €

NIVELL MITJÀ 1-4

MÒDUL OBERT

53,00 €
30’
45’
60’

70,00 €
30’
45’
60’
60’
45’

87,00 €

70,00 €
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Article 7. Meritació
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix el dia en que es
formalitza la sol·licitud d’inscripció al servei de l’Escola Municipal de Música.
2. El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de la presentació, al subjecte passiu, del
corresponent rebut, durant els primers deu dies de cada mes.
Article 8. Règim de liquidacions i ingrés
1. La quota corresponent a la matrícula es liquidarà durant del mes de juny i primera quinzena
del mes de juliol de cada curs lectiu.
2. Les quotes mensuals d’assistència es liquiden dins dels primers deu dies de cada mes.
3. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari dins dels períodes anteriors.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que es corresponguin
en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària i normativa que la desenvolupa.
Disposició Addicional
Els preceptes de la present Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris dels quals porten causa.
Disposició transitòria
Les tarifes contemplades a l’article 6 d’aquesta Ordenança començaran a aplicar-se
efectivament a partir del curs escolar 2009/2010 .
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en Sessió
celebrada el dia 30 de juliol de 2009 que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de
setembre de 2009 i mantindrà la seva vigència mentre no s’aprovi la modificació o derogació
expresses.

