Núm. P-4
Preu públic de l’Escola Municipal de Música de Tortosa
Article 1r. Naturalesa i fonament
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant
el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic
per la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola Municipal de Música de
Tortosa.
Article 2n. Concepte
S’estableix el preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola
Municipal de Música de Tortosa.
Article 3r. Obligats al pagament
Estaran subjectes al pagament del preu públic les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de
la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola Municipal de Música.
Quan l’alumnat sigui menor d’edat, estaran obligats al pagament els seus pares o tutors.
Article 4t. Quotes
1. A l’inici del servei es satisfarà el concepte de matrícula d’acord amb el quadre de tarifes següent:
Concepte
Matrícula

Tarifa base (€)
60,39

Tarifa reduïda (€)
30,20

S'aplicarà la tarifa reduïda de la matrícula en els casos següents:
a) alumnes de família nombrosa o monoparental
b) alumnes que formin part d'una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin en
situació d'atur.
c) alumnes que ja han estat matriculats en cursos anteriors de l’Escola municipal de música.
d) alumnes amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats.
Estaran exempts del pagament de la matrícula:
a) alumnes de l'Escola Municipal de Música que a la vegada formin part de la Banda Municipal.
2. L’import de la quota mensual a pagar es determina en funció dels conceptes i nivell de serveis
que se sol·licitin o que s’utilitzin i és la suma de la quota mensual bàsica més les tarifes dels altres
conceptes que corresponguin i es determina a partir de la taula següent:

Nivell

Concepte

Tarifa
base
(€ /mes)

Tarifa
reduïda
(€/mes)

Tots

Quota mensual bàsica

8,28

7,03

Sensibilització

Música i moviment

10,97

9,32

Iniciació

Llenguatge musical

10,97

9,32

Iniciació

Instrument

8,77

7,45

Formació bàsica

Llenguatge musical

27,44

23,32

Formació bàsica

Instrument

43,91

37,32

Formació bàsica

Cambra

6,58

5,59

Formació bàsica

Conjunt instrumental

6,58

5,59

Formació bàsica

Matèries opcionals

16,46

13,99

1

Formació avançada

Llenguatge i harmonia

32,93

27,99

Formació avançada

Instrument

43,91

37,32

Formació avançada

Conjunt instrumental

6,58

5,59

Formació avançada

Matèries opcionals

13,17

11,19

Formació avançada

Segona optativa/segon instrument

16,46

13,99

Formació d'adults

Llenguatge musical

27,44

23,32

Formació d'adults

Instrument

38,42

32,65

Formació d'adults

Segona optativa/segon instrument

21,95

18,65

S'aplicarà la tarifa reduïda per tots els conceptes inclosos en la quota mensual en els casos
següents:
a) alumnes de família nombrosa o monoparental
b) alumnes de l'Escola Municipal de Música que a la vegada formin part de la Banda Municipal.
c) alumnes integrants d’unitats de convivència amb 2 o més membres matriculats, aplicant-se la
quota mensual reduïda exclusivament al segon i successius membres de la família matriculats,
considerant-se sempre els que tinguin la quota mensual de menor import. Si el segon o successius
membres fan més d’una matèria la quota mensual reduïda s’aplicarà a tots els cursos.
Article 5è. Pagament
El preu públic per serveis a l’Escola Municipal de Música s’haurà de pagar a partir del moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar. El pagament de la matrícula es realitzarà dins dels 10
dies següents a la fi del període de matriculació i no serà retornat baix cap circumstància.
El pagament de les mensualitats corresponents, es realitzarà d’acord amb el que estableixi el
calendari fiscal.
El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
En el cas de baixes voluntàries, aquestes s'aplicaran a partir del dia 1 del mes següent al de la data
de la comunicació per part de la persona afectada. La comunicació d'aquesta baixa haurà de fer-se
obligatòriament per escrit presentant una instància al registre general de l'Ajuntament on s'indicarà
la voluntat de causar baixa de la prestació del servei.
Article 6è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions que puguin ser procedents, s’aplicaran d’acord amb el que disposa la Llei
general tributària.
Disposició addicional
L'acumulació de dos quotes mensuals impagades finalitzat el període de voluntària causarà la no
prestació del servei i la baixa automàtica, que serà comunicada per escrit a la persona afectada.
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, i se’n mantindrà la
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.
Diligència
La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 3 d'octubre de
2016, publicat l’acord definitiu al BOPT núm. 196, de data 14 d'octubre de 2016.
El secretari accidental,
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