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Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hi hagin formulat
reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, es publica íntegrament l’ordenança fiscal núm. 5 amb la
incorporació de les modificacions aprovades en el Ple de 12 de març de 2020.

Pàg. 1-6

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 12 de març de
2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 6 (exp. G7003000003/2020): reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de
l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

A

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

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 les mares, els pares, el tutor o la tutora legal dels i les menors
usuaris del servei de l'escola de música comarcal i les persones adultes
matriculades a l'escola de música.
2.2.
A aquest efecte, s’entén per “persones usuàries de l'Escola de Música
comarcal” l’alumnat matriculat a l'Escola de Música de l’Alt Penedès que es
beneficiï dels serveis prestats o de les activitats realitzades per l’Escola.
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ARTICLE 1r- Concepte
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“REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
L'ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS
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El text de l’ordenança és el següent:

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.

B

ARTICLE 3r- Quantia

G2042-000055/2020

Quota per matrícula: 37,87 € alumne/a i curs.
Lloguer de banc d’instruments: 6,10 €/mes

38,84 €
27,25 €
27,25 €
Gratuït
45,40 €
75,64 €
40,88 €
40,88 €
46,00 €
75,64 €
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PROGRAMA MÚSICA A MIDA (FINS A 18 ANYS)
Llenguatge Mida
Cant Coral Mida
Conjunt instrumental Mida
Segona formació instrumental
Instrument ind. 30 Mida
Instrument ind. 45 Mida
Instrument grup de 2
Instrument grup +3
Musicoteràpia 30'
Musicoteràpia 45'
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42,93 €
29,64 €
29,64 €
38,84 €
15,33 €
15,33 €
12,27 €
Gratuït
54,17 €

Data 22-7-2020

PROGRAMA APRENENTATGE BÀSIC
Instrument ind. Bàsic
Instrument grup 2 Bàsic
Instrument grup 3 Bàsic
Llenguatge Bàsic
Cant Coral
Conjunt instrumental
Segona optativa
Segona formació instrumental
Pack llenguatge + cant coral

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

35,77 €
35,77 €
39,86 €
25,55 €
25,55 €
12,27 €
12,27 €

B

PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ I INICIACIÓ
Música i moviment
Llenguatge Iniciació
Instrument ind. Iniciació
Instrument grup 2 Iniciació
Instrument grup 3 Iniciació
Cant Coral
Conjunt instrumental
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Quotes per classes:

56,67€

El preu total de la formació s’establirà segons el disseny del curs:
• Les hores de formació i sessions
• El nombre de formadors – professorat de l’escola de música
necessaris
ARTICLE 4t- Exempcions, reduccions i bonificacions
4.1
No s’aplicaran exempcions ni reduccions per a la determinació
d’aquests preus públics.
4.2

S’aplicaran les bonificacions següents:
• Si hi ha dos membres o més d’una mateixa unitat familiar matriculats a
l’escola tindran un 10% de descompte en la mensualitat, a partir del
moment en que es faci efectiva la matrícula del segon inscrit.
• Les famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la
mensualitat.
• L’alumnat amb un grau de discapacitat reconeguda i acreditada del
33% tindrà un 10% de descompte en les quotes mensuals.
- Aquestes bonificacions només tindrien validesa en la inscripció de
l’Oferta de Llarga Durada.
- No són acumulables.
- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el
moment de fer la inscripció i aportar la documentació pertinent com
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Preu per una hora de personal formador – professorat de l’escola
de música.

Data 22-7-2020

Taxes per la prestació de serveis de formació:
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Quotes per tallers de curta durada:
Els tallers o cursos organitzats fora de la formació estable es proposa una
quota de mínim 5€ i màxim de 25€ per sessió. Aquests tallers no tenen quota
de matrícula.

B

PROGRAMA MÚSICA A MIDA DE L’ALUMNAT ADULT (+DE 18
ANYS)
Llenguatge Mida
58,91 €
Cant Coral Mida
27,25 €
Conjunt instrumental Mida
32,71 €
Instrument ind. 30 Mida
58,91 €
Instrument ind. 45 Mida
92,31 €
Instrument grup Mida
48,91 €
Pares/mares/tutor/a d'alumnat de suport en formacions
Gratuït

A
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De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les baixes
voluntàries en la utilització del servei es podran presentar indistintament:
a) A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en
horari d’oficina de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres i els dijous a la
tarda, de 17 a 19 hores, en el model normalitzat, que estarà a disposició de
les persones interessades a la mateixa oficina, o a través d'Internet al web
del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i
gestions/Ciutadania/Escola de Música.
b) Telemàticament a través d’internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat)
a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/ Escola de Música.
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 la persona
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

Pàg. 4-6

La utilització del servei s’entén que és per a la totalitat del curs escolar. Si la
persona usuària es veu obligada 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.
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Aquesta obligació és independent de la recepció efectiva d’ensenyament si la
seva manca és per causes imputables a la persona sol·licitant.

Data 22-7-2020

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 5è- Naixement de l’obligació de pagament
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a requisit indispensable.
• Les inscripcions efectuades a partir del primer dia d’abril tindran un
50% de descompte en la quota per matrícula.

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.
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6.1 En el full d’inscripció es faran constar les dades bancàries on es
liquidaran mensualment les quotes mitjançant domiciliació bancària.

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).

Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10,00 € corresponent a les
despeses de devolució dels rebuts.
El procediment en cas d’impagaments serà el següent:
En el moment que Tresoreria notifiqui al servei d’Ensenyament que un dels
rebuts corresponent a les quotes de l’EMAP ha estat retornat impagat es
prepararà un document escrit per a la família.
En aquest document es notifica a la família que ens ha estat retornat el rebut,
que disposen de deu dies hàbils per abonar l’import de la quota més els
10,00€ en concepte de despeses de devolució i en cas que en el termini
establert no hagin resolt l’impagament, la persona usuària tindrà restringit
l’accés al servei.
Aquesta notificació es podrà realitzar, segons la Llei 39/2015, per mitjans
electrònics o en suport paper, d’acord amb l’opció que la ciutadania hagi
escollit en el full d’inscripció o confirmació de plaça.
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ARTICLE 7è- Gestió dels impagaments
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Data
Concepte
Primer dia hàbil del mes d’agost
Quota per matrícula
Primer dia hàbil del mes d’octubre Quota de setembre (50% import) i
quota d’octubre
Primer dia hàbil del mes de
Quota novembre
novembre
Primer dia hàbil del mes de
Quota desembre
desembre
Primer dia hàbil del mes de gener Quota gener
Primer dia hàbil del mes de febrer Quota febrer
Primer dia hàbil del mes de març
Quota març
Primer dia hàbil del mes d’abril
Quota abril
Primer dia hàbil del mes de maig
Quota maig
Primer dia hàbil del mes de juny
Quota juny
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Dates d’emissió dels rebuts

B

6.4

A
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En cas que la família no resolgui l’impagament es notificarà a l’equip directiu de
l’EMAP per tal que informin al personal docent de l’alumne/a que aquest tindrà
restringit l’accés al servei fins que no es resolgui la situació d’impagament.
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D’acord amb el que se’ls indicarà en l’escrit la família haurà de resoldre
l’impagament (import de la quota retornada + 10,00 € en concepte de despeses
de devolució) abonant l’import requerit en el compte que se li indiqui, i hauran
de fer arribar al CCAP el comprovant del pagament, dins del termini de deu
dies hàbils d’ençà la recepció del requeriment.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-7-2020

Vilafranca del Penedès, 15 de juliol de 2020
El president, Xavier Lluch i Llopart
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La present ordenança, un cop aprovada de forma definitiva, entrarà en vigor a
partir del dia 1 de juliol de 2020, després de la publicació íntegra i preceptiva
del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts
els terminis establerts en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.”
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DISPOSICIÓ FINAL
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