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Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides als articles 57 i 20.4 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, i de
conformitat amb el que disposen els articles seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la
taxa pel servei municipal d'Escola de Música, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d'activitats
d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones que sol·licitin la
prestació dels servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats
prestades o realitzades per l'Escola de Música.
2. Estaran obligats al pagament de la taxa els usuaris o en seu cas els pares o tutors si aquests
són menors d'edat.
Article 4. Beneficis fiscals
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció del servei d'ensenyament musical sol·licitat.
S’estableix un preu per al material didàctic i l’assistència per curs sencer, on el pagament es
fraccionarà en 11 pagaments, la matrícula i deu mensualitats.
S'aplicaran les següents tarifes:
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SERVEI

PREU ANUAL

SISTEMA REGLAT
Picarols

340,60€

Cascavells

340,60€

Inicial I

554,86€

Inicial II

724,38€

Bàsic 1 i Bàsic 2

897,79€

Bàsic 3 i Bàsic 4

962,79€

Avançat 1 i Avançat 2

1052,17€

ADAPTACIONS CURRICULARS
Llenguatge

117,30€

Instrument Individual 30'

382,50€

Instrument 45'

446,87€

Tallers/Vilasona P4-P5

149,72€

Formacions instrumentals o vocals

149,72€

ADULTS
9 hores de classes individuals d'instrument dins el període lectiu

307,53€

18 hores de classes individuals d'instrument dins el període
lectiu

615,06€

27 hores de classes individuals d'instrument dins el període
lectiu

922,59€

36 hores de classes individuals d'instrument dins el període
lectiu

1230,12€

Formacions/Conjunts/Corals

184,62€

Tallers

149,72€

MATRÍCULA I MATERIAL
Matrícula i material didàctic per a tots els usuaris i en un sol
pagament anual

60,00€

Article 6. Normes de gestió
1. CONSIDERACIÓ DEL SERVEI PRESTAT
a. Seran considerats Adaptacions Curriculars només aquells usuaris que acreditin necessitats
educatives específiques o que la Direcció de l'Escola de Música així ho valori.
b. Seran considerats Adults tots els usuaris majors de 14 anys.
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c. Seran considerats Sistema Reglat tots els usuaris que no estiguin en els supòsits a. ni b.
2. NORMES DE GESTIÓ GENERAL
a. Totes les quotes tindran caràcter irreductible per aquelles mensualitats en les que hi hagin
dies festius, vacances o activitats de centre reflectides en el PAC.
b. Per al període lectiu complet d'un Curs Escolar s'estableixen 10 quotes iguals amb els imports
que s'especifiquen a l'Article 5è . Caldrà abonar cada quota abans del dia 5 dels mesos
compresos entre octubre i juliol, ambdós inclosos.
c. La taxa corresponent a la Matrícula i material es farà efectiva en un pagament únic abans del
dia 5 del mes de setembre i no serà retornat en cap cas.
d. L'obligació de pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança neix des del moment
de formalització de la matrícula i finalitzen quan es comuniqui la baixa, mitjançant comunicació
expressa que haurà de presentar-se a l'Ajuntament de Viladecavalls o a la Secretaria de l'Escola
de Música Pau Casals de Viladecavalls, abans de finalitzar el mes anterior al que hagi de tenir
efecte la baixa o fins el dia 5 del mes en que ha de tenir efecte la baixa.
e. La formalització de les inscripcions per a l'assistència es realitzaran en el període que
determinarà l'Ajuntament de Viladecavalls i que es farà públic de forma adequada pels canals
que determini els propi consistori.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació en funció dels serveis que s'utilitzin, tenint en compte
tot el que s'estableix en aquesta ordenança.
2. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
4. La manca de pagament en període voluntari de 2 rebuts consecutius de la taxa s'entendrà
com a renúncia a la prestació del servei i, per tant, es procedirà a la baixa de l'usuari de l'Escola
de Música.
5. El pagament de la matrícula es podrà exigir en règim d’autoliquidació o mitjançant domiciliació
bancària presentada per l’interessat en les oficines municipals.
Article 8. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 29 d’octubre de 2015 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 15 de
desembre de 2015, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.

5 de 5

