Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24.- Preu Públic per la prestació del servei d’Escola
de Música.
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu a l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix el preu públic pels serveis prestats per l’Escola
municipal de Música.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’assistència per part dels alumnes a
l’Escola Municipal de Música, així com la impartició de classes de música, en les
modalitats que s’ofereixen als mateixos.
Article 3. Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix en el moment que se sol·liciti la prestació del servei.
Article 4. Quantia.
La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la següent:
Tarifa primera: Matrícula
Alumnes
Alumnes (1r germà)
Alumnes Coral Adults
Tarifa segona. Classes individuals (instruments)
TEMPS
30 minuts
45 minuts
60 minuts

EUROS
100,-80,-20,--

EUROS
30,-- €/mes
45,-- €/mes
60,-- €/mes

Tarifa tercera. Grups.
Iniciació
Sensibilització
Llenguatge
Llenguatge adults

PREU
35,-- €/mes
35,-- €/mes
35,-- €/mes
35,-- €/mes

Tarifa quarta. Coral
Iniciació
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PREU
5,-- €/mes
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Sensibilització
Llenguatge
Coral petits
Coral adults
Llenguatge adults

5,-- €/mes
5,-- €/mes
25,-- €/mes
10,-- €/mes
5,-- €/mes

Tarifa cinquena. Packs (solfeig i primer instrument)
TEMPS
30 minuts
45 minuts
60 minuts

PREU
45,-- €/mes
60,-- €/mes
75,-- €/mes

Tarifa sisena. Segon instrument
TEMPS
30 minuts
45 minuts
60 minuts

PREU
15,-- €/mes
23,-- €/mes
30,-- €/mes

Tarifa setena. Preparació conservatori
TEMPS
60 minut

PREU
90,-- €/mes

Article 5. Normes de gestió.
D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en règim d’autoliquidació, en el
moment de la sol·licitud de prestació del servei o de la formalització de la matrícula.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el 6 de
novembre de 2018. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2019, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,
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