AJUNTAMENT
D’OLIANA

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
TAXA PEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA
Article 1. Fonament i naturalesa

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.v) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les 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 del servei
d’escola de música.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’assistència a l’escola municipal de música i
inclou la matrícula, l’assistència al centre i altres prestacions complementàries que es
puguin establir.
Article 3. Subjectes passius i responsables del pagament
1. Són subjectes passius i responsables del pagament les persones que es beneficiïn
de la prestació del servei sempre que siguin majors d’edat.
2. En el cas de menors d’edat, ho seran les persones que tinguin atribuïda la pàtria
potestat del beneficiari directe.
Article 4. Beneficis fiscals
No s’aplicaran altres beneficis fiscals que els que es desprenen del que estableix l’article
5.
Article 5. Quota tributària
a)

La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següent:
Curs

Matèries

Sensi I,II,III

Bàsic I,II,III,IV

h/set.

Tarifa

45'

30,00 €

Llenguatge

45'

Instrument

30'

Cant coral

1h

Conjunt instrum.

45'

TOTAL

Bàsic V, VI

90,00 €

Llenguatge

1h

Instrument

30'

Cant coral

1

Conjunt instrum.
TOTAL

45'
95,00 €
1
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Segon instrument (dins de programa reglat a partir de Bàsic V)

30'

35,00 €

Programa Lliure (a partir de 12 anys)

30'

55,00 €

Grup d’adults (Cor, orquestra, llenguatge)

1h

20,00 €

Sessió

30,00 €

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Tallers/Cursos
Lloguer instrument

8,00 €

Matrícula

30,00 €

Arribat el cas que es donessin condicions de pandèmia, i calgués un confinament
domiciliari o bé es restringís la presència a les classes de música s’aplicarien les quotes i
horaris següents:
PROGRAMA

PREU CONFINAMENT

OBSERVACIONS

Sensi I, II, III

0€

No es farà

Bàsic I, II, III, IV

75 €

30’ Instrument + 0’45 Llenguatge

Bàsic V, VI

80 €

30’ Instrument + 1h Llenguatge

Segon instrum.

35 €

30’ Instrument

Programa lliure

55 €

30’ Instrument

Grup Adults

20 €

1h Llenguatge

Tallers/cursos

20 €

Taller on line

Lloguer instr.

8€

Les quotes per matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o matriculació i es
liquidaran d’acord amb les següents instruccions:
Matrícules fins el 31 d’octubre:




Juntament amb la quota del mes d’octubre.
O bé,



Mitjançant tres pagaments iguals, prèvia sol·licitud de l’interessat/ada:
1r pagament: Juntament amb la quota del mes d’octubre.
2n pagament: Juntament amb quota del mes de desembre.
3r pagament: Juntament amb la quota del mes de març.



Matrícules després del 31 d’octubre:
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Juntament amb la primera quota mensual.

En cas que la matrícula es produeixi a partir de l’1 de febrer s’aplicarà la part
proporcional als mesos que quedin de curs i sempre per mesos complerts.
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En el supòsit d’interrupció transitòria de l’assistència a l’escola de música per un període
superior a 20 dies, per motius considerats de força de major, i que impedeixin a l’alumne
dur a terme les activitats de l’escola, com per exemple, malalties de llarga durada,
s’interromprà el pagament de la taxa mensual fins al moment en que l’alumne torni a fer
ús del servei.
La consideració de força major, serà declarada per l’Ajuntament, i caldrà acreditar-la
amb els justificants que es requereixin en cada cas.
b) Bonificacions
1) S’estableix una bonificació del 50 per cent per als membres de les famílies nombroses
classificades de categoria general en totes les taxes establertes en aquesta ordenança.
2) Els alumnes matriculats, les famílies dels quals no superin els barems de renda anual
bruta establerts al quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen, que
serà aplicable als contribuents que d’acord amb les dades fiscals disponibles en el
moment de fer la sol·licitud, hagin obtingut uns ingressos anuals iguals o inferiors als
que s’expressen al següent quadre:
RENDA FAMILIAR
Membres de la unitat familiar

Menor o igual a

De a

De a

2

10.000

10.001 – 14.000

14.001 – 17.000

3

12.000

12.001 – 16.000

16.001 – 20.000

4 o més

15.000

15.001 – 19.000

19.001 – 24.000

Reducció

50%

40%

30%

Membre computables de la unitat familiar: en relació a aquesta reducció, són membres
computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de
la guarda i protecció de l’infant, els germans/es solters/es menors de vint i cinc anys i
que convisquin en el domicili familiar, germans/es amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el
mateix domicili que els anteriors, amb el certificat municipal de convivència
corresponent.
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En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre
computable aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sens perjudici que
en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica.
Tindrà no obstant la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació que convisqui amb el sol·licitant i l’infant, la renda del qual
s’inclourà dins del còmput de la renda de la unitat familiar.
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Condicions generals per a optar a aquestes reduccions:
-

No rebre cap altre ajut pel mateix concepte
No tenir cap pagament pendent amb l’Ajuntament d’Oliana.

El dret a aquestes reduccions no tindrà caràcter retroactiu i per tant, les quotes
liquidades amb anterioritat a la sol·licitud hauran de satisfer-se en la seva totalitat.
La sol·licitud de les reduccions es farà a la secretaria del centre mitjançant el formulari
que serà facilitat a l’efecte, i caldrà aportar la següent documentació:
-

-

Certificat o volant de convivència.
Certificat de discapacitat, si s’escau.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim
exercici liquidat de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 18
anys o, en cas de no haver-se presentat la declaració, qualsevol altra
documentació acreditativa de les rendes anuals de la unitat familiar (nòmines,
certificat d’empresa, certificat de dades fiscals, etc.).
Declaració jurada conforme no es rep cap altre ajut pel mateix concepte (inclòs
al formulari de sol·licitud).

c) Exempcions:
S’estableix l’exempció del 100 per cent de les qualsevol de les tarifes que s’estableixen
en aquesta ordenança per a membres de famílies nombroses classificades de categoria
especial, de conformitat amb el què es disposa a la Llei 40/2003, de 18 de novembre,
de Protecció a les Famílies Nombroses.
Article 6. Acreditament i període impositiu
1. Les quotes d’assistència seran pel mes sencer i s’acreditaran el primer dia de cada mes.
2. Les quotes per matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o matriculació.
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3. Excepte si hi ha previsió en contrari, la falta d’assistència o la baixa o l’inici de les
activitats més enllà del dia 1 del mes que pertoqui no implicarà la devolució de la part
proporcional de la quota corresponent als dies del mes en que no s’utilitzi el servei.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les quotes de matriculació s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant el mateix
imprès de matrícula.
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2. Per les quotes periòdiques l’Ajuntament aprovarà les llistes cobratòries.
Article 8. Infraccions i sancions
Pel que fa a infraccions i sancions en matèria tributària regirà el disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà
vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats, restaran vigents. La tramitació enllestida ha estat la següent:



Aprovació inicial per Ple de 23 d’octubre de 1998.
Publicació del text íntegre de l’ordenança fiscal: BOP de Lleida número 157
de data 31 de desembre de 1998.
DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que aquesta Ordenança, va ser modificada
provisionalment per acord de Ple de data 5 de novembre de 2020. L’acord
provisional ha esdevingut definitiu i el seu text íntegre s’ha publicat en el BOP
de Lleida número 19 de data 29 de gener de 2021.
La Secretària,
Esther Garrido Hernández
Oliana, 24 de febrer de 2021
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