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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

12210

Aprovació definitiva modificacio ordenança taxa prestació serveis i activitats escola Can Blau

Mitjançant acord del Ple de la corporació municipal, en sessió ordinària feta el dia 27 de setembre de 2018, s’aprovà inicialment la
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis i realització d'activitats de l’Escola Municipal i banda de
música Can Blau. L’esmentat acord apareix publicat en el BOIB núm. 21, de 2 d’octubre de 2018.
Acabat el termini d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord fins aleshores inicial, s’entén definitivament aprovat,
d’acord amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/85, per la qual cosa, es publica el text íntegre de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per prestació dels serveis i realització d'activitats de l’Escola Municipal i banda de música Can Blau, que a continuació es transcriu:
“Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis i realització d'activitats a l’escola municipal de música de Sant
Josep de sa Talaia “Escola i Banda de Música Can Blau”
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis,
realització d'activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia “Escola i Banda de Música Can Blau”.
ARTICLE 2. Fet Imposable

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/148/1022365

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i realització d’activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep de sa
Talaia “Escola i Banda de Música Can Blau”.
ARTICLE 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei general
tributària, que sol·licitin la prestació de serveis de l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia “Escola i Banda de Música Can
Blau”.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà al que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Quota Tributària
QUOTES MENSUALS: ESCOLA DE MÚSICA CAN BLAU
alumnes escola

edat

al·lots

matrícula i

matrícula

una matricula

quotes

i quotes

per família

empadronat

no empadronat

2n germà

no empadronat

3r germà

no empadronat

sensibilització

4 anys

20,00

25,00

15,00

20,00

10,00

15,00

sensibilització

5 anys

20,00

25,00

15,00

20,00

10,00

15,00

sensibilització

6 anys

25,00

30,00

20,00

25,00

15,00

20,00
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alumnes escola

edat
al·lots

una matrícula per

2n germà

no empadronat

no empadronat

3r germà

no empadronat

família
iniciació

7 anys

35,00

40,00

30,00

35,00

25,00

30,00

ensenyaments

8 a 18 anys

40,00

45,00

35,00

40,00

30,00

35,00

adults

matrícula

matrícula

50,00€/150,00€

60,00€/ 180,00€

mes x 3

mes x 3

elementals 1r a 6è
1r a 6è curs

les persones majors d’edat paguen tot
el curs durant el primer trimestre
piano + veu com a segon instrument a

20,00€ / 30 minuts

partir del segon curs dels ensenyaments
elementals

25,00€ / 30

15,00

20,00

10,00

15,00

20,00

25,00

15,00

20,00

minuts
25,00€ / 45 minuts

30,00€ / 45
minuts

formació

individual

40,00€ mes (sense matrícula)

instrumentistes banda
cor canblaugospel

60,00€ anual (sense matrícula)

cor Can Blau

60,00€ anual (sense matrícula)

quota anual de préstec d'instrument

100,00€ anual

ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
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Es concediran les bonificacions que consten en el quadre de l’article anterior i que son les següents:
1. Descompte de 5,00 euros per matricula i mensualitat als infants empadronats al municipi.
2. Descompte de 10,00 euros per matrícula als adults empadronats que cursin de 1r a 6è d’ensenyaments elementals.
3. Descompte de 30,00 euros per pagament mensual durant 3 mesos als adults empadronats que cursin de 1r a 6è d’ensenyaments
elementals.
4. Descompte de 5,00 euros per 2n i 3r germà en les mensualitats.
5. Descompte del 90% de la matricula i mensualitats, per a famílies nombroses. Per gaudir de la bonificació, caldrà presentar en el
moment de la sol·licitud de matricula i pagament de les mensualitats, Certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
6. Es pagarà només una matrícula, la que suposi més cost, per família quan hi hagi més d’un membre de la unitat familiar cursant-hi
estudis.
7. Descompte de 5,00 euros als empadronats per curs de piano o veu (com a segon instrument)
En cas de tenir opció a més d’un descompte, només s’aplicarà el més gran.
ARTICLE 7. Meritació
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què se sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en
aquesta Ordenança.
ARTICLE 8. Normes de gestió
L'ingrés de les quotes es realitzarà en règim d'autoliquidació en el cas de la matrícula, en virtut de l'article 27.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la resta de quotes s’abonarà per domiciliació
bancària
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ARTICLE 9. Infraccions i Sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en concret els articles 181 i
següents, i les disposicions que la desenvolupin.
Disposició derogatòria,
Queda derogada l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’escola municipal i banda de
música Can Blau, aprovada pel Ple del 27 d’Octubre de 2017.
Disposició final,
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 27 de setembre de 2018, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el BOIB i s'aplicarà a partir del següent dia hàbil de la seva publicació, i romandrà en vigor fins que
s'acordi la seua modificació o la seua derogació expressa”
En cas de discordança entre la versió catalana i castellana, s’estarà al que figuri a la versió catalana.
La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement

Sant Josep de sa Talaia, (Data signatura electrónica: 22/11/18)
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El Batle
Josep Marí Ribas
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