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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE DEIÀ

12705 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic pels serveis de l’
escola municipal de música de Deià

Es fa públic que durant el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora del
preu públic pels serveis de l'escola municipal de música de Deià, aprovada en sessió plenària de dia 26 de setembre de 2019, BOIB nº 141 de
17 d'octubre de 2019, no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació del text
íntegre de l'esmentada ordenança:

 

“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE DEIÀ

Article 1.Fonament i naturalesa.

D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'art. 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril de bases de Regim Local i a
l'art. 127 en relació amb l'art. 41) amb dos del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aquest ajuntament estableix el preu públic pels serveis de l'Escola Municipal de Música, que es regeix per aquesta
ordenança fiscal i les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 41 i següents de l'esmentat RDL. 2/2004, de 5 de març.

Article 2. Obligats al pagament.

Constitueix el fet imposable preu públic l'aprofitament especial dels serveis educatius que s'especifiquen en els annexos. Obligats al
pagament: Estan obligats al pagament preu públic regulat per aquesta Ordenança les persones que es beneficiïn dels servei al qual fa
referència l'article anterior, i neix des que s'inicia la prestació del servei.

Article 3. Preu.

1r La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda a l'apartat següent.

 Any acadèmic 2019/2020

 Adults Menors

Matrícula anual (per persona o grup de germans menors) 47,5€/any 47,5€/any

Bloc Assignatura   

Llenguatge musical   

 Música i moviment (3-6 anys)  15€/mes

 Iniciació (7 anys)  20€/mes

 Llenguatge musical 26€/mes 24€/mes

Tallers grupals   

 Coral jove  20€/mes

 Batukada jove  20€/mes

 Ball mallorquí 26€/mes 20€/mes

 Coral adults 20€/mes  

 
 

Batukada 20€/mes  

 Combos 26€/mes 26€/mes

 Orquestra/Música de cambra 26€/mes 26€/mes

 Banda 20€/mes 20€/mes

 Taller instruments tradicionals 20€/mes 20€/mes
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Instruments / cant   

 Tallers ½ hora (fins a 8 anys)  46,5€/mes

 1 hora 75€/mes 70€/mes

 2n instrument 1 hora 120€/mes 110€/mes

Packs   

 ½ d'instrument (fins 8 anys) + 1 ensenyament dels blocs
«Llenguatge musical» o «Tallers grupals»

48'5€/mes 48'5€/mes

 ½ d'instrument (fins 8 anys) + 2 ensenyaments dels blocs
«Llenguatge musical» o «Tallers grupals»

53€/mes 53€/mes

 ½ d'instrument (fins 8 anys) + 3 ensenyaments dels blocs
«Llenguatge musical» o «Tallers grupals»

57,75€/mes 57,75€/mes

 Instrument + ensenyament dels blocs «Llenguatge musical» o
«Tallers grupals»

77€/mes 72€/mes

 Instrument + 2 ensenyaments dels blocs «Llenguatge musical» o
«Tallers grupals»

82,5€/mes 82,5€/mes

 Instrument + 3 ensenyaments dels blocs «Llenguatge musical» o
«Tallers grupals»

86,25€/mes 86,25€/mes

Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de l'assistència de l'alumne a classe.

Les altes i baixes dels alumnes s'efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes. En el cas de que les baixes s'efectuïn després dels
sis primer dies del mes s'aplicaran la mensualitat sencera del mes corresponent.

Baixes: Serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant i pel director de l'Escola de Música o persona
delegada, per a que es formalitzi correctament aquesta baixa.

Article 4.  Obligacions de pagament.

1r L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el  moment de la sol·licitud del Servei.

2n El pagament de l'esmentada taxa s'efectuarà a la recaptació municipal a través de domiciliació bancària per part de l'Escola de Música
com a bestreta del cost de la concessió que ha d'aportar l'Ajuntament, sempre segons relació mensual d'alumnes que confeccioni el personal
directiu de l'escola de música.

Article 5. Exempcions i bonificacions.

1. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a les famílies nombroses amb 1 membre inscrit.
2. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d'un grup de germans menors) i mensualitat per a unitats familiars amb 2 o més
membres inscrits.
3. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d'un grup de germans menors) i 15% de bonificació en mensualitats per a unitats
familiars amb 2 o més membres inscrits si es tracta d'una família nombrosa.
4. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d'un grup de germans menors) i 15% de bonificació en mensualitats per a unitats
familiars amb 2 o més membres inscrits si els seus ingressos no són superiors a 3'5 vegades el SMI (2019 44.100€).
5. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a persones amb ingressos anuals inferiors a 1'5 vegades el SMI (2019 18.900

 €). 

Per a beneficiar-se d'aquestes bonificacions caldrà aportar el llibre de família i la/les declaració/ons de la renda de l'any anterior,
 segons pertoqui.

6. Els serveis socials municipals podran plantejar l'exempció total o parcial del pagament de quotes per altres raons, prèvia
sol·licitud motivada de la persona interessada, que haurà d'autoritzar la Batlia de l'Ajuntament.

Aquestes bonificacions o exempcions seran revisades anualment o a demanda de la persona interessada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta ordenança deroga tota la normativa municipal anterior que fa referència als preus públics o taxes del servei municipal de classes de
música i a l'Escola Municipal de Música.
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DISPOSICIÓ FINAL.

1r.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

2n.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, el present acord provisional, s'exposarà al
públic pel termini de trenta dies, a fi que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el text íntegre de
l'ordenança.”

 

Deià, 12 de desembre de 2019

El batle
Lluís Enric Apesteguia Ripoll
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