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, escola de teatre, tallers i
cursos diversos quan totes aquestes activitats es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
1.- 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.
2.- Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de
l’escoles.
Article 4. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària
i a l’Ordenança General.

Article 5. 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.
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2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica, siguin família nombrosa o acreditin tenir més d’un membre a la mateixa
escola.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents per cada un dels
ensenyaments que es realitzin.
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Quota per matrícula
Quota matricula percussió corporal adults

39,78€ (anual)
14,00€ ( curs)

Concepte

Import mensual

Llenguatge musical (LLM)
Sensibilització català/anglès
Batucada català/anglès
Combo
Cant Coral infants
Percussió corporal català/anglès
Programació musical català/anglès
Cor d’adults
Instruments:
20 minuts individual
45 minuts parella
30 minuts individual
45 minuts individual
60 minuts individual

35,70€
25,00€
15,00 €
15,00€
15,00€
15,00€
15,00€
30,00 €
45,00 €
45,00 €
65,00 €
85,00 €

1. Programa de formació bàsica:
Preu base (LLM + 30 min. Instr. + 30 min.
Cant Coral (CC) + 30 min. Gran Grup (GG))
45 min instrument
60 min. Instrument
2. Programa de formació
aprofundiment:

62,50€

Preu base (LLM + 30 min. Instr. + 45 min.
CC + 30 min. GG)
45 min. Instrument

70€

+ 10,00€
+ 20,00€

+10,00€
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60 min. Instrument
3. Programa de formació avançat:

+20,00€

Preu base (LLM + 30 min. Instr. + 45 min.
CC + 45 min. GG)
45 min. Instrument
60 min. Instrument
4. Programa per a gent Gran +56
anys

76,50€

Preu base (1h LLM + 1h CC)

50,00€

+10,00€
+ 20,00€

En situacions següents, atenent a la capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el
punt anterior (inclosa la matrícula) se’ls hi aplicaran les següents reduccions:
a) Família nombrosa i família monoparental: 10% de descompte sobre l’import de
la matrícula i de quotes mensuals.
Per aplicar aquesta bonificació caldrà que la persona interessada presenti la
corresponent sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. La bonificació
s’aplicarà a liquidació següent a la data de la seva petició. La justificació, que
caldrà acompanyar a la sol·licitud, de les circumstàncies que donen dret a la
bonificació serà mitjançant el pertinent document administratiu (carnet) vigent.
La valoració de la bonificació a aplicar s’efectuarà per la direcció dels serveis
educatius pertinents.
b) Membres de la mateixa família usuaris del servei.
b.1: Dos membres de la mateixa família: 5% de descompte sobre el total de la
matrícula i quotes mensuals de cada persona.
b.2: Tres membres de la mateixa família: 10% de descompte sobre el total de
la matrícula i quotes mensuals de cada persona.
Per aplicar aquesta/es reducció/ons caldrà que la persona interessada
presenti la corresponent sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. La
reducció s’aplicarà a liquidació següent a la data de la seva petició. La
justificació de les circumstàncies que donen dret a la reducció, que caldrà
acompanyar a la sol·licitud,
serà mitjançant el pertinent document
administratiu acreditatiu d’aquesta
circumstància (llibre de família o
documentació equivalent). Cas que a la persona se li apliqui la reducció
prevista a l’apartat a) la reducció de l’apartat b) serà addicional i s’aplicarà
sobre l’import resultant de la taxa bonificada. La valoració de la bonificació a
aplicar s’efectuarà per la direcció dels serveis educatius pertinents.
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ESCOLA TEATRE
30,00 €

Matrícula
Quota mensual

25,00 €

•

En les escoles de música i teatre la quota del mes de setembre tindrà una
reducció del 50 per cent de l’import que resulti, per tal d’adequar les tarifes a la
prestació del servei efectivament realitzada.

•

Per a cursos de durada inferior al curs habitual (setembre-juny) l’import de la
matrícula serà proporcional a la durada d’aquest curs en relació a l’habitual de
l’escola. El càlcul s’efectuarà per mesos sencers encara que el curs tingui una
durada inferior.

LLAR D’INFANTS
Concepte
Curs
A cobrar en 11 mensualitats de

Import
1.430,00 €
130,00 €

Servei d’acollida, cada mitja hora

13,00 € /
mes
3,00 € / dia

Servei acollida puntual
Dinar servei menjador llar infants
Infants (menjar inclòs)

5 € diari
7 € eventual

Lactants (han de portar el menjar)

3 € diari
5 € eventual

En les situacions següents, atenent a la capacitat econòmica, les tarifes contingudes en
el punt anterior se’ls hi aplicaran les següents reduccions:
a)
Número de
membres de
la unitat
familiar

Import en € d’
ingressos anuals de la
unitat familiar: 20 % de
descompte

Import en € d’ingressos
anuals de la unitat familiar:
10 % de descompte
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0,00 –
10.613,01
5.837,14 – 11.674,28
6.367,77 – 12.735,55
6.898,40 – 13.796,82
7.429,03 – 14.858,00
7.959,66 – 15.919,37
8.490,29 – 16.980,63
9.020,92 – 18.041,90
9.551,55 – 19.103,17

2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.613,02 – 15.935,46
11.6674,29 –17.528,96
12.735,56 – 19.122,46
13.796,83 – 20.715,96
14.858,10 – 22.309,46
15.919,38 – 23.902,96
16.980,64 – 25.496,46
18.041,91 – 27.089,96
19.103,17 – 28.683,46

b).- En cas que hi hagi 2 o més fills usuaris del servei a la taxa resultant d’aplicar la
reducció anterior se li aplicarà una reducció addicional del 10 per cent.
Per aplicar aquesta/es reducció/ns caldrà que la persona interessada presenti la
corresponent
sol·licitud al registre general de l’Ajuntament d’acord amb el model
establert per l’Ajuntament. La reducció s’aplicarà a liquidació següent a la data de la seva
petició. La valoració de la reducció a aplicar s’efectuarà per la direcció dels serveis
educatius pertinents.
Per acreditar els ingressos familiars caldrà aportar la següent documentació:
1.- Declaració responsable de cada membre major d’edat de la unitat familiar amb
indicació dels ingressos totals percebuts (rendiments de treball, mobiliaris i
immobiliaris) durant els dotze mesos immediatament anteriors. A aquesta
declaració caldrà que s’acompanyi còpia de la darrera declaració d’IRPF, si escau,
i en el seu defecte:
•
•

Certificació de l’empresa del total de retribucions percebudes els
darrers dotze mesos ( treballadors per compte d’altri)
Còpia de les declaracions fiscals trimestrals dels darrers 4
trimestres (treballadors per compte pròpia)

2.- Certificat o volant de convivència.
c).- En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
s’aplicarà una reducció del 100%, previ informe justificatiu de l’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament.
Article 7. 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.
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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 8. 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.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIO FINAL
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La present Ordenança fiscals, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió portada a terme el dia 28 de maig de 2020 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 21 de juliol de 2020, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
Balsareny, a 22 de juliol de 2020.

Vist i Plau
L’Alcaldessa

El Secretari.

Noelia Ramírez Calatrava

Josep Montraveta Torrebadella
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