3.20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a l’Escola
Municipal de Música, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques, que rebin l’esmentat servei.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
menors d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.
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 el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
El preus seran els següents:
NIVELL
Matrícula
Música en família (P3)
Sensorial 1 (P4)
Sensorial 2 (P5)

PREU
30,90 € / anual
90,75€
223,36€
223,36€

Iniciació 1
Iniciació 2
1r N.E.
2n N.E.
3r N.E.
4t N.E
Curs d’accés al Pas de Grau
Tallers
Instrument
Llenguatge musical Adults
Optatives /1h Col
Cor de Sensorial
Cor d’Iniciació
Cor de Grans
Tallers trimestrals de 12 h

312,70 €
443,03 €
618,80 €
618,80 €
738,69 €
738,69 €
436,81 €
426,59 €
262,50 €
178,69 €
90,75 €
90,75 €
90,75 €
90,75 €
60 €

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent;
o bé en el moment d’utilització del servei, el pagament de les quotes es farà per
avançat i per trimestres. Si per qüestions de calendari calgués fer alguna setmana
de setembre es prorratejarà la part proporcional i es liquidarà amb el trimestre que
correspongui.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança reguladora de taxa, entrarà en vigor l’endemà del dia de la
seva publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, començant a
aplicar-se el mateix dia i continuant en vigor fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expressa.

