AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº 19

TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ i 20.4.v del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments
especials en establiments municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de diferents serveis
d’ensenyaments especials com ara llar d’ infants, escola de música no reglada, classes
d’adults ( català, anglès, graduat escolar) tallers i cursos diversos quan totes aquestes
activitats es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei
o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a
terme per serveis municipals d’ensenyaments especials.
Article 4. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. El que es disposa a l’apartat anterior ho és sense perjudici dels ajuts que puguin
rebre els subjectes passius pels serveis socials de l’Ajuntament. Així mateix els
membres el subjecte passiu que acrediti ser família nombrosa (3 fills) se li podrà
concedir , a petició de part interessada una reducció del 10% de la quota.
3. Referent a la Llar d’infants, es concedirà una reducció del 10 % de la quota per
alumne, recollida a l’annex de tarifes, a les persones interessades que acreditin tenir-hi 2
o més fills inscrits.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que s’indiquen a l’annex
número 1 d’aquesta ordenança per cada un dels ensenyaments que es realitzin.
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Article 6. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la
taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense
que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al
pagament del primer període mensual o trimestral de prestació i el corresponent a la
matrícula si s’escau.

Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa i el de domiciliació bancària.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei,
caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
7. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
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DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 26/11/2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data 16
de gener de 2016, regirà a partir del 16 de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

Balsareny, a 19 de gener de 2016.

Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari.
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ANNEX DE TARIFES
TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Euros

A) Imports per ensenyaments de setembre a juny:
- Matrícula inicial
- Llenguatge musical
- Sensibilització
- Combo
- Cant coral
- Instruments:

39,78
35,70
29,58
10,71
11,22
1

2

3

4

Menors de 18 anys:
- amb llenguatge musical
- sense llenguatge musical

30,00
32,25

40,80
43,86

61,60
66,22

82,40
88,58

Majors de 18 anys:

45,00

61,20

92,40

123,60

1. classe individual de 20 minuts o per parella de 45 minuts
2. classe individual de 30 minuts
3. classe individual de 45 minuts
4. classe individual de 60 minuts
Per tal de determinar la quota es tindrà en compte l’edat que acrediti l’alumne en el
moment de realitzar la matrícula.
B) Imports per tallers o cursos de durada determinada:
- Per cursos o tallers
LLAR D’INFANTS
Curs
A cobrar en 11 mensualitats de

11,22 €/mes

1.388,75
126,25

Servei d’acollida, cada mitja hora

12,50 € / mes

Dinar servei menjador llar infants
(El servei de menjador es realitzarà si hi ha un mínim de 8 usuaris)

8,50 € / dinar
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ESCOLA TEATRE
Matrícula
Quota mensual

27,54
27,54

Als alumnes o grups que realitzin un increment o reducció de les hores de classe
establertes, se’ls hi aplicarà un augment o disminució de la quota a pagar proporcional a
les tarifes fixades en la present ordenança, amb excepció del previst en l’apartat
Instruments de l’Escola de Música.
Les quotes de l’Escola de música i l’Escola de teatre corresponents al primer mes
escolar, és a dir, les quotes de setembre, es reduiran un 50 %.
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