ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS
Article 1r. Fonament legal.
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 de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ensenyaments especials, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de
la realització d’algun ensenyament per part de l’Ajuntament.
Article 3r. Subjecte passiu
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu , en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i 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 els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
Gaudiran d’exempció aquells contribuents amb ingressos personals inferiors a l’indicador de
renda de suficiència vigent. Aquesta quantia s’incrementarà en un 30% per cada membre de la
unitat familiar o de la unitat de convivència que no tingui patrimoni ni ingressos. No es tindrà en
compte com a ingressos personals els que puguin percebre el beneficiari provinents d’ajuts de
qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat del
concurs d’una altra persona per a dur a terme els actes essencials de la vida.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa
dels cursos de formació.
Tarifes
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1. PEL SERVEI DE LLARS D’INFANTS
Concepte
CURS 2012-2013
Quota mensual (setembre-juny): de 9,00 a
130,00€/mes
13,00 i de 15,00 a 17,00
Quota mensual alumnes no empadronats a
Pineda ni cap dels seus tutors treballa a
200,00€/mes
Pineda (setembre a juny)
Servei escola quinzenal (juliol,agost): de
65,00€/quinzena
9,00 a 13,00 i de 15,00 a 17,00
(Article 6 punt 2, modificat per acord de Ple de 26-05-2016)

2. PEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Concepte
Matrícula -CURS 2012-2013 i Següents

55,00 €

Exempts d’abonar la matrícula:
− El 3r membre d’una família de la qual 2 membres ja siguin alumnes de l’Escola de
Música.
− Els professors i treballadors de la pròpia escola.
− En el cas que alumnes d’altres Escoles municipals del Maresme que segueixin una línia
pedagògica en consonància amb la de l’Escola municipal de música de Pineda de Mar i
vulguin cursar una assignatura que no es doni a la seva escola gaudiran de matrícula
gratuïta.
− Els alumnes inscrits en els següents programes: Música en família, Iniciació i
Sensibilització, Música a les escoles i d'aprenentatge i Música als Instituts.
Els alumnes que es matriculin a partir de l'1 de febrer per al curs escolar vigent gaudiran d'un
50% de descompte sobre l'import de la matrícula
Concepte

Quota mensual

Música en família
Nadons (0-3)

17,00 €

Música a les escoles
Música en moviment (P3, P4, P5)
Música en moviment (1r i 2n)

17,00 €
20,00 €

Música d'aprenentatge
Roda instruments (3r a 6è)
Coral (3r a 6è)
Conjunt Orff

17,00 €
17,00 €
17,00 €

Música als Instituts

17,00 €
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Formació Bàsica
1r Cicle Formació Bàsica
FB1 Piano grup
FB1 Guitarra grup
FB1 Bateria-percussió
FB1 Flauta grup
FB1 Vent (trompeta, saxo, clarinet)
FB1 Violí
FB1 Violoncel
FB1 Llenguatge Musical
FB1 Orquestra
FB1 Veu (menors 17 anys)
2n Cicle Formació Bàsica
FB2 Piano grup
FB2 Guitarra grup
FB2 Bateria-percussió
FB2 Flauta grup
FB2 Vent (trompeta, saxo, clarinet)
FB2 Violí
FB2 Violoncel
FB2 Combo
FB2 Llenguatge Musical
FB2 Orquestra
Formació Avançada
Formació Avançada 1

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Classe individuals (piano, guitarra, bateria,
flauta, trompeta, saxo, clarinet, violí..)
Orquestra
Combo
Llenguatge

15,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €

Formació Avançada 2
Classe individuals (piano, guitarra, bateria,
flauta, trompeta, saxo, clarinet, violí..)
Orquestra
Combo
Llenguatge

20,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €

Formació Avançada 3
Classe individuals (piano, guitarra, bateria,
flauta, trompeta, saxo, clarinet, violí..)
Llenguatge
Harmonia
Grup Instrumental
Classe individual 2n instrument (FA 1-3)
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20,00 €
40,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
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Grup Coral (FB i FA)

15,00 €

Mòdul preparació accés Grau Superior

100,00 €

Música a mida

85,00€

Reduccions sobre les quotes:
Gaudiran d’un descompte del 10% sobre la quota mensual a aplicar les persones que es trobin en
alguna de les situacions següents:
. Tots els membres d’una família que tinguin 3 o més membres matriculats.
. Els jubilats i/o majors de 65 anys.
. Els alumnes que formin part d’una família nombrosa i/o monoparental, excepte aquells que
ja gaudeixin de beca per part de la Regidoria d’Educació.
Gaudiran d’un descompte del 50% sobre la quota mensual per aquells alumnes que causin baixa
durant un mes i vulguin conservar la plaça.
Els alumnes que cursin classes de grup de formació d’un segon instrument gaudiran d’un 50% de
descompte de la quota mensual en aquest instrument.
3. PEL SERVEI D’ESCOLA DE DANSA
Concepte
Classes de dansa (4 dies a la setmana)
Classes de dansa (2 dies a la setmana)
Classes de dansa (1 dia a la setmana)

CURS 2012-2013
35,00€
29,00€
17,00€
(Article 6 punt 4, modificat per acord de Ple de 26-05-2016)

4. PEL SERVEI DE FORMACIÓ DE L’ESCOLA D’ADULTS
Concepte
Graduat escolar en Secundària GES-I
Graduat escolar en Secundària GES-II
CFGS (cicle formatiu grau superior)
Curs prova accés CFGM (cicle formatiu grau mitjà)
Prova d’accés >25 anys
Servei aula acollida
Assignatures soltes
Anglès I
Anglès II
Anglès B.1
Anglès B.2
Castellà
Instrumental I
Instrumental III
Competic
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CURS 2013-2014 i
següents
150,00€/semestre
150,00€/semestre
330,00€/semestre
330,00€/semestre
330,00€/semestre
10,00€/trimestre
55,00€/trimestre
17,00€/mes
17,00€/mes
20,00€/mes
20,00€/mes
30,00€/trimestre
45,00€/trimestre
70,00€/trimestre
17,00€/mes
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Les tarifes dels cursos CFGS i de prova d’accés CFGM podran ser bonificades o reduïdes en
funció de les subvencions rebudes per administracions supramunicipals
5. PEL SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Concepte
Servei Logopèdia
Servei Psicologia

ANY 2012
8,00€/sessió
12,00€/sessió

6. PEL SERVEI D’ATENCIÓ EN EL CENTRE OBERT
Concepte
Quota mensual

CURS 2012-2013
16,50 €

Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
El període impositiu s’estendrà durant el temps que durin els cursos de formació.
Aquesta taxa s’acreditarà en els terminis previstos en cada curs, i en tot cas en el moment
d’iniciar-se aquests.
Article 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació abans de l’inici del curs.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 i 54 de
l’Ordenança General.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26 de maig de
2016, entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació definitiva al BOPR de Barcelona i,
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
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