
Exp. 405/14 
 

Ordenança Fiscal núm. 33 
 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA 

 
Article 1. 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 
per la prestació del servei pública local d’escola municipal de música i dansa, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament en l’escola de Música  i Dansa. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament 
que es detallen a l’article 5 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus 
pares o tutors. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. 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 5. Quantia. 
 
1. L’import de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en el quadre de tarifes 
que es conté a l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa per ensenyament a l’Escola de Música i Dansa s’acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la 
seva manca fos per causes imputades al sol·licitant. 
 



Article 7. Administració i cobrament. 
 
El pagament de la taxa per la prestació del servei es realitzarà en el moment en què es sol·liciti 
la prestació i en forma que disposi l’ajuntament. 
 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposi la Llei General Tributària. 
 
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 
 
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 
 
La present Ordenança fiscal i les seves modificacions , entraran en vigor l’endemà de les 
corresponents publicacions  al Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
 
  Tiana,  30 de juny de 2014  
 
 
 
 
              L’ALCALDESSA       EL SECRETARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
 
- QUADRE NÚM. 1 .- TARIFES CLASSES DE MÚSICA I DANSA.  
- QUADRE NÚM. 2.- DEDUCCIONS DE TARIFES.  
 
 
QUADRE NÚM. 1.-  
 
 
���������	�
����	�	����	 �������� ��������

� � �

� �	
������ ������������������� �������������������

���������������������� ������������������� �������������������

� �������� �����!�� �������������"����� �������������������

����#��� ������� �����������$������� �������������������

���������	�
����	 � �

��������%�&�'�&���������&&� ������������������� �������������������

������ ������������������� �������������������

(%)�� ����������������� ����������*��������

� ����� ���������+������� ����������*��������

�%#'%#,����#�� ����������$�������� ����������$��������

�%� �%��%�� �����������$������� �������������������

����#�� �����%��-��.�#��#� ���"���/�0� ������������������� �������������������

����#�� ������ �)� ����-��.�#��#��"���/�0� ����������+�������� ����������+��������

���������	����	 � �

 ������#���$�� �����������$������� �����������$�������

 ������#� ����������+$������� ����������+��������

 ������������� �������������"����� ����������"��������

�������#� ����������$+������� �����������$�������

$������#�� �����������$������� �����������$�������

�������#�� �����������"������� ����������+��������

.#�.�#���%�.#%)�������� � �������������������
������	���������	�	����	
������������ 	 � �

��#��� �#� ���'���� ������1�,���#�������%��� � ����������$��������

�����#�����$�2%#��� � �������������������

����)�����3�� ������-�%���#�'�� ��%�������4 0� � ��������������������

����)������� ����-.#���1� ��0� �� ����������$��������
 
 
 
 



- QUADRE NÚM. 2.- DEDUCCIONS DE TARIFES.  
 
 S’estableix un 10% de reducció de l’import de les tarifes en els supòsits 
següents:  

 
a) Formar part  família monoparental acreditant-ho degudament, mitjançant 

la presentació del títol vigent de família monoparental. 
 
b) Famílies que tinguin tres membres o més cursant estudis a l’escola 

durant el mateix curs escolar. En el cas que es doni de baixa i quedin un 
o dos alumnes d’una mateixa família, perdran la reducció. 

 
 
 
 
L’aprovació definitiva de l’ordenança ha estat publicada al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 10 de juliol de 2014.  


