Dimarts, 23 de maig de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
EDICTE d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de març de 2017, va aprovar inicialment la modificació
de l'ordenança fiscal núm. 6: reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'escola de música de l'Alt
Penedès.
Transcorregut el període d'informació pública sense que s'hi hagin formulat reclamacions, de conformitat amb el que
disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, es publica íntegrament l'ordenança fiscal núm. 6 amb la incorporació de les modificacions
aprovades en el Ple de 9 de març de 2017.
El text de l'ordenança és el següent:
"Ordenança fiscal núm. 6: reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l'escola de música de l'Alt Penedès.
ARTICLE 1r- Concepte.
En ús de les facultats concedides per l'article 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 155 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell
Comarcal estableix el preu públic per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l'Alt Penedès.
ARTICLE 2n- Obligats al pagament.
2.1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els pares o tutors dels menors usuaris del
servei de l'escola de música comarcal i els adults matriculats a l'escola de música.
2.2. A aquest efecte, s'entén per "usuaris de l'Escola de Música comarcal" els alumnes matriculats a l'Escola de Música
de l'Alt Penedès que es beneficiïn dels serveis prestats o de les activitats realitzades per l'Escola.
ARTICLE 3r- Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada en les tarifes de l'apartat següent en base a la
naturalesa del servei prestat del Consell Comarcal.
Quota per matrícula: 36,72 EUR / alumne i curs.
Lloguer de banc d'instruments: 5,92 EUR/mes.

PROGRAMA
Sensibilització
Iniciació 1
Iniciació 2

MATÈRIES
Música i Moviment
Llenguatge Musical 60'
Llenguatge Musical.
Instrument individual 30'
Llenguatge Musical.
Instrument individual 30'
Cant Coral
Llenguatge Musical.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Llenguatge Musical.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Cant Coral

QUOTA MENSUAL
38,05 EUR
38,05 EUR
73,95 EUR
86,65 EUR
60,28 EUR
71,86 EUR
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Quotes per classes:
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PROGRAMA
Aprenentatge Bàsic (de 8 a 12 anys)

Aprofundiment (de 13 a 18 anys)

Música a Mida (Fins a 18 anys inclosos)

Música a Mida (+ 18 anys)

MATÈRIES
QUOTA MENSUAL
Llenguatge Musical.
95,17 EUR
Cant Coral o Conjunt Instrumental.
Instrument individual 30'
Llenguatge Musical.
103,58 EUR
Cant Coral i Conjunt Instrumental.
Instrument individual 30'
Llenguatge Musical.
81,40 EUR
Cant Coral o Conjunt Instrumental.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Llenguatge Musical.
94,10 EUR
Cant Coral i Conjunt Instrumental.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Taller d'improvisació instrumental
12,24 EUR
Llenguatge Musical.
95,17 EUR
Cant Coral o Conjunt Instrumental.
Instrument individual 30'
Llenguatge Musical.
103,58 EUR
Cant Coral i Conjunt Instrumental.
Instrument individual 30'
Llenguatge Musical.
81,40 EUR
Cant Coral o Conjunt Instrumental.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Llenguatge Musical.
94,10 EUR
Cant Coral i Conjunt Instrumental.
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
Taller d'improvisació instrumental
12,24 EUR
Instrument individual 30'
44,42 EUR
Instrument individual 45'
69,72 EUR
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
44,42 EUR
Conjunt Instrumental/Combo 45'(diferents instruments)
26,42 EUR
Cant Coral
26,42 EUR
Llenguatge Musical 60'
44,42 EUR
Taller d'improvisació instrumental
26,42 EUR
Llenguatge Musical + Cant Coral
57,12 EUR
Instrument individual 30'
57,12 EUR
Instrument individual 45'
84,56 EUR
Conjunt Instrumental/Combo 45'(diferents instruments)
31,72 EUR
Cant Coral
26,42 EUR
Llenguatge musical 60'
57,12 EUR
Instrument en grup: 2 alumnes 45'o 3 alumnes 60'
57,12 EUR

En cas de matricular-se d'un segon instrument, aquest serà de 30 minuts.

4.1 No s'aplicaran exempcions ni reduccions per a la determinació d'aquests preus públics.
4.2 S'aplicaran les bonificacions següents:
- per la inscripció d'un tercer membre de la mateixa família, l'alumne disposarà d'un 50% de descompte en la quota per
matrícula.
- les inscripcions efectuades a partir del primer dia d'abril tindran un 50% de descompte en la quota per matrícula.
ARTICLE 5è- Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament d'aquests preus públics neix en el moment de formalitzar la matrícula a cada curs i/o
ensenyament.
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ARTICLE 4t- Exempcions, reduccions i bonificacions.
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Aquesta obligació és independent de la recepció efectiva d'ensenyament si la seva manca és per causes imputables
al/la sol·licitant.
La utilització del servei s'entén que és per a la totalitat del curs escolar. Si l'alumne es veu obligat a deixar el servei per
decisió del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, no se li cobrarà la quota a partir del mes següent de la comunicació de la
baixa per part del Consell Comarcal.
Les baixes voluntàries en la utilització del servei s'hauran de comunicar per escrit mitjançant el model establert
enregistrat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Les baixes que es presentin amb
posterioritat al dia 15 de cada mes no es faran efectives fins a transcorregut 1 mes, per la qual cosa el sol·licitant haurà
de pagar la quota del mes en curs i la del mes següent. En cap cas es produirà drets a efectes de devolució d'ingressos
del mes en curs.
ARTICLE 6è- Liquidació i forma de pagament.
6.1 En el full d'inscripció es faran constar les dades bancàries on es liquidaran mensualment les quotes mitjançant
domiciliació bancària.
6.2 L'ingrés corresponent a la quota per matrícula es farà efectiu en un sol pagament abans de l'inici de la prestació del
servei.
6.3 L'ingrés corresponent a les mensualitats es farà efectiu per 9'5 mesos (de setembre a juny del curs, tenint en compte
que la quota del setembre és del 50% de la quota ordinària mensual).
6.4 Dates d'emissió dels rebuts
Data
Primer dia lectiu del mes d'agost
Primer dia lectiu del mes d'octubre
Primer dia lectiu del mes de novembre
Primer dia lectiu del mes de desembre
Primer dia lectiu del mes de gener
Primer dia lectiu del mes de febrer
Primer dia lectiu del mes de març
Primer dia lectiu del mes d'abril
Primer dia lectiu del mes de maig
Primer dia lectiu del mes de juny

Concepte
Quota per matrícula
Quota de setembre (50% import) i quota d'octubre
Quota novembre
Quota desembre
Quota gener
Quota febrer
Quota març
Quota abril
Quota maig
Quota juny

6.5 Impagats.
Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10,00 EUR corresponent a les despeses de devolució dels rebuts. El
procediment establert en cas d'impagament serà l'acordat per la Junta de Govern, en sessió de 21 de juliol de 2016.
ARTICLE 7è- Gestió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL - Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències de la normativa vigent amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament i aquells que facin remissions a preceptes d'aquest, s'entendran 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.
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Restarà en vigor fins a la seva modificació o fins a la seva derogació expressa o tàcita."
Vilafranca del Penedès, 11 de maig de 2017
El president, Francesc Olivella Pastallé

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Les quotes acreditades i no satisfetes es reclamaran per escrit al sol·licitant del servei. Fins que no se satisfaci la
totalitat de l'import pendent i s'acrediti documentalment, l'alumne tindrà restringit el seu accés al servei.

