ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS
MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa
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 (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa de serveis per ensenyaments especials a establiments
municipals.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis per ensenyaments especials especificats en les
tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades, pels serveis regulats en aquesta ordenança.
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els pares o tutors, quan el beneficiari sigui un menor
d’edat.
Article 4t. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció
tributària o que collaborin a cometre-la.
Article 5è. - Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes
passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Malgrat el que disposa el punt anterior es concediran les següents reduccions :
ESCOLA DE MÚSICA / AULA DE DANSA/TEATRE MUSICAL I ALTRES
A) Bonificacions pels alumnes menors d’edat empadronats a Premià de Dalt amb els pares o tutors, que formin
part d’una família nombrosa:
Si la renda de la unitat familiar es inferior a 4 vegades el salari mínim interprofessional, es concedirà una bonificació
del 10 % en la quota d’assistència mensual. Aquesta bonificació serà del 20% si són dos o més membres de la unitat
familiar matriculats a l’Escola de Música o Aula de Dansa.
B) Bonificacions pels alumnes menors d’edat empadronats a Premià de Dalt amb els pares o tutors, que formin
part d’una família monoparental amb dos fills:
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Si la renda de la unitat familiar és inferior a 2 vegades el salari mínim interprofessional, es concedirà una bonificació
del 10 % en la quota d’assistència mensual. Aquesta bonificació serà del 20% si són dos o més membres de la unitat
familiar matriculats a l’Escola de Música o Aula de Dansa.
C) Bonificacions generals
Alumnes inscrits al Fem Música bonificació del 50 % en la matrícula en qualsevol altre disciplina de l’escola.
Reducció del 40% de la matrícula, en qualsevol disciplina, pels alumnes que es matriculin a partir de l’abril del curs
en actiu.
Reducció del 40% en la taxa més baixa si realitza dues activitats, un mateix alumne, a l’Aula de Dansa.
Quan dos germans realitzin una activitat, a l’Escola de Música o Aula de Dansa, s'aplicarà una bonificació del 20%
sobre la quota del segon germà.
Quan tres germans o més realitzin una activitat, a l’Escola de Música o Aula de Dansa, a part de la bonificació del
punt anterior s'aplicarà una bonificació del 40% sobre la quota del tercer germà i següents.
Les reduccions caldrà sol·licitar-les tot adjuntant tota la documentació justificativa d’acomplir les condicions
establertes (Carnet família nombrosa o llibre de família, darrera declaració de renda, certificat de convivència).
Cada alumne podrà beneficiar-se únicament d’una bonificació, en cas de concurrència o atorgament de subvenció
per una altra administració, s’aplicarà la que sigui més favorable a l’alumne.
En aquells casos en que l’Àrea de Serveis Socials ho consideri adient s’aplicarà el règim de bonificacions que
s’estableixi en el seu informe.
SEMINARIS I CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els subjectes passius que acreditin estar en situació legal d’atur.
ESTIU JOVE – ESPAI JOVE I LUDOTECA I TALLERS D’ ENSENYAMENT DE CURTA DURADA
En aquells casos que l’Àrea de Serveis Socials ho consideri adient, s’aplicarà el règim de bonificacions que
s’estableixi en el seu informe.

Article 6è - Quota Tributaria
Epígraf 1. ESCOLA DE MÚSICA – AULA DE DANSA-TEATRE MUSICAL
A. ESCOLA DE MÚSICA
Taxa
MENS
35,00
55,00
65,00
80,00
98,00
98,00

INICIACIÓ 3 I 4
INICIACIÓ 5
BÀSIC 1 i 2
BASIC 3 I 4
BASIC 5 I 6
MIC
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PACK A (instrument grup + combo/orquestra)
PACK B (instrument indiv. + combo/orquestra)

86,00
119,00

VIA
VIA NO
REGLADA REGLADA
38,00
47,50
10,00
20,00
10,00
30,00
10,00
30,00
9,00
11,00
10,00
20,00
10,00
30,00
36,00
36,00
20,00
30,00
113,00
141,25
135,00
168,75
150,00
187,50

Cambra
Coral i Orquestra A
Orquestra B
Orquestra C
Tallers/cursos per sessió
Combo A
Combo B
Llenguatge (45’)
Grup de Violins
Instrument ind. 30 min.
Instrument ind. 45 min.
Instrument ind. 60 min.

(majors de 18 anys)
PACK 1 (instrument quinz + orquestra/combo/taller)
PACK 2 (instrument quinz + cambra)
PACK 3(instrument setm. Grup + orquestra/combo/taller)
Cambra
Combo
Orquestra C
Tallers (60')
Coral C (adults)
Instrument individual 15 min/quinzenal
Instrument individual 30 min/setmanal
Instrument individual 45 min/setmanal
Instrument individual 60 min/setmanal

86,00
94,00
98,00
57,00
45,00
30,00
35,00
30,00
75,00
155,38
185,63
206,25

Matrícula

49,00

Fem Música 1,2 (no matricula)

15,00

B. AULA DE DANSA

TAXA A : Dansa tradicional i anàlegs

22,00

TAXA B : Sessions de fins a una hora

28,00

TAXA C : Sessions de fins a una hora I mitja

34,00

TAXA D: Sessions de fins a dues hores

44,00
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Matrícula Dansa

45,00

C. TEATRE MUSICAL
Teatre Musical
Tallers/cursos familiars 1r membre
membre addicional cursos familiars

42,00
42,00
5 €/membre

Matrícula

45,00

D. TALLERS D’ENSENYAMENT DE CURTA DURADA
Cursos intensius

3 € /hora

Seminaris

5,25 € /hora

Tallers/cursos de curta durada

7 € /hora

Els tallers de curta durada estaran exempts de matrícula.

Epígraf 2. TALLERS DE CULTURA, JOVENTUT I ALTRES
La tarifa s’obtindrà pel producte entre el nombre d’hores del curs i el preu per hora lectiva que li correspongui de
les següents segons la tipologia :
Arts plàstiques : dibuix, pintura, ceràmica, manualitats...

2,50 € /hora

Arts plàstiques infantil : dibuix, pintura, ceràmica, manualitats...

2,78 € /hora

Arts escèniques: teatre, interpretació, balls de saló ...

4,00 € /hora

Història i literatura: història, art, escriptura...

3,80 € /hora

Cultura popular i tradicional: diables, grallers... i ètnics: dansa ventre,
percussió africana...
Gastronòmics: cuina, tast de vins...

2,00 € /hora
2,00 € /hora

Es podrà efectuar el pagament fraccionat en aquells tallers de durada superior a un mes.

Epígraf 3. SEMINARIS I CURSOS SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Seminaris i cursos de les àrees empresarial, psicològica i tècnica ...... 4,5 €/hora
Cursos de l’àrea d’informàtica .............................................................. 5,0 €/hora
Epígraf 4. ESTIU JOVE
Participació Casal Estiu Jove...........................10 €/setmana
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Epígraf 5. ESPAI JOVE
Assistència curs............. 30,00 €/ curs
Epígraf 6. LUDOTECA
Assistència curs........... 10,00 € / mes
Article 7è. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, en períodes mensuals, excepte en el cas de la matrícula que
serà en el moment de formalitzar-la i en el cas de l’ epígraf 5 Espai jove que serà trimestral.
La quota mensual o trimestral , segons el cas, és irreductible.
En cas de renúncia a la plaça o cessament en la utilització del servei per qualsevol causa caldrà comunicar-ho per
escrit, justificant els motius, seguidament es tramitarà la baixa amb efectes a partir del mes següent.
No s’admetrà cap renúncia, ni es tramitarà cap baixa a l’Escola de Música i/o Aula de Dansa amb data posterior al
dia 1 de març, excepte en casos de força major que seran estudiats per la Comissió de Matriculació del Centre.
Article 8 - Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà de pagar quan es formalitzi la inscripció o matrícula:
a) Quan es tracta d’ensenyaments especials de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.
b) En ensenyaments especials de duració superior a 1 mes, l’import de la taxa corresponent al primer mes.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte
que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
2. Tractant-se de la taxa per ensenyaments especials 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 en els terminis
fixats per l’Ajuntament.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en
les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9 - Notificacions de les taxes
A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic
regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic al que substitueix.

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.
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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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Premià de Dalt el dia 15 d’ octubre de 2018 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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