
ORDENANCES FISCALS 2020
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst a l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text  legal,  aquest  Ajuntament  estableix  el  preu  públic  per  la  prestació  de  serveis  a
l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, que es regirà per la present ordenança
fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei docent de l’Escola
Municipal de Música de les Franqueses del Vallès.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques
i  jurídiques,  així  com  les  entitats  a  què  es  refereix  l’article  35  de  la  Llei  general
tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei donat per l’Escola
Municipal de Música que constitueix el fet imposable del preu públic.

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o a que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants  o cotitulars  de les Entitats  jurídiques  o econòmiques  a què es
refereix  l’article  35  de  la  Llei  general  tributària  respondran  solidàriament  en
proporció  a  les  seves  respectives  participacions  de  les  obligacions  tributàries
d’aquestes Entitats.

3. En  el  cas  de  societats  o  entitats  dissoltes  i  liquidades,  les  seves  obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de la liquidació que se’ls
hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
b) Quan  s’ha  comès  una  infracció  tributària  greu,  de  la  totalitat  del  deute

exigible.
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c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les

obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions per a la determinació del deute tributari que els subjectes
passius hagin de satisfer per a aquest preu públic.

2. Seran d’aplicació els descomptes municipals i les beques detallats en l’article 6.1.

3. En aplicació de la Disposició addicional segona de l’Ordenança fiscal general de
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals s’estableix un
marc  general  de  beneficis  fiscals  per  raó  de  la  capacitat  econòmica  dels
contribuents,  que  serà  d’aplicació  als  conceptes  i  serveis   del  preu  públic  que
s’indiquen en l’article 6.2. 

Article 6. Quota tributària

Les quotes del servei de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany es van aprovar
pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut en dates 13-04-2015,
30-04-2015, 18-04-2016, 06-04-2017, 12-04-2018 i 16-05-2019.

1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les quotes següents:

CURS 2019-2020

Matrícula (anual)   40,00 €
Matrícula a partir de febrer (anual)   20,00 €

PROGRAMA Activitat
Càrrega
lectiva

Mensualitat
Mensualitat

Programa

Música  per  a
Nadons

Música per a nadons 45' 23,00 € 23,00 € 

Sensibilització 
Sensibilització 45' 23,00 € 23,00 € 
Sensibilització 45' 23,00 € 

33,00 € 
Tast instruments 45' 23,00 € 

Bàsic Instrument* 45 + 45' 46,00 € 66,00 € 
Conjunt Instrumental 45' 26,00 € 
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Música Viva 45' 26,00 € 

Aprofundiment 

Instrument* 45 + 45' 46,00 € 

66,00 € 
Conjunt  Instrumental
o Coral  45' 26,00 € 
Creativitat o Coral 90' 26,00 € 

Complementàries

Activitat  grupal:
Conjunt  instrumental
o Creativitat o Coral

45'  26,00 € 

2n Instrument* 45' + 45'  46,00 € 

* 2 sessions de 45' en instrument en grup, excepcionalment es podran realitzar 30'
instrument individual

ACTIVITAT PREU
Colònies/ estada pensió completa 40 €/dia
Monogràfic  o masterclas 10 € /sessió
Taller o curs de curta durada 5 € /hora 

DESCOMPTES: (només per als empadronats al municipi)
No acumulatiu amb altres descomptes

A)  Per  a  un  alumne  matriculat  en  el  Programa  de  Música  per  a  Nadons  o
Sensibilització.

3 €

B)  Per  a  un  alumne  matriculat  en  el  Programa  Bàsic,  Aprofundiment  o
Complementàries.

6 €

C) Per a alumnes amb familiars de fins a 2n grau matriculats a l’escola (a partir
del 2n familiar).

9 €

2. La  tarifació  social  correspon  a  l’aprovada  per  Junta  de  Govern  del  Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut en data 16-05-2019, i inclou
la disposició segona de l’ordenança general  de gestió,  liquidació,  inspecció  i
recaptació dels ingressos de dret públic Municipals.

Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició
Addicional  Segona  de  l’Ordenança  general  de  l’Ajuntament,  s’aplicaran  als
següents conceptes i serveis:

 Matrícula
 Música per a Nadons
 Sensibilització
 Bàsic
 Aprofundiment
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De conformitat, a l’esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents criteris:

1. El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre
següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades
fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut els nivells
de renda de la unitat de convivència iguals o inferiors als que s’expressen en
l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge:

Renda Unitat de Convivència

Membres unitat de
convivència

Menor o igual a De a De a 

Fins 2 14.744 De 14.745 a 16.381 De 16.382 a 18.020
Fins a 3 16.381 De 16.382 a 18.020 De 18.021 a 20.477
Fins a  4 18.020 De 18.021 a 20.477 De 20.478 a 22.525
Fins a  5 o més 20.477 De 20.478 a 22.525 De 22.526 a 24.777
Reducció 60% 40% 20%

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable
de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració
de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per
tal de poder acreditar els ingressos. 

2. Caldrà, a més que es reuneixin els següents requisits:

a)  No posseeixin,  ni  el  contribuent  ni  cap de les  persones  que resideixin  en
l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà
en  aquesta  consideració  el  supòsit  que  el  contribuent  o  un  dels  residents
posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els
casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per
sentència  judicial  s’atribueixi  l’ús  de  cada  immoble  a  cadascun  d’ells,  es
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té
l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 105.060
eur.

b) Aquesta  bonificació  no  és  acumulable  amb  altres  descomptes  vinculats
directament als mateixos conceptes o serveis, en tot cas el sol·licitant podrà
tramitar la que li sigui més avantatjosa. 

c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin
empadronats  a  data  de  primer  de  gener  de  2019  en  el  municipi  de  les
Franqueses del Vallès.

d) Els beneficiaris han de ser menors de 18 anys a 31 de desembre de 2019
(nascuts a partir de l’1 de gener de 2002)  
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e) Els sol·licitants han d’haver cursat la sol·licitud de preinscripció a l’Escola

Municipal de Música Claudi Arimany  i adjuntar-la a la sol·licitud.
                     
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran
d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves
dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada,
a partir dels nivells de renda obtinguts del sol·licitant i les persones residents en el seu
habitatge.

En el  moment  d’aplicar  la  tarifació  social  els  membres  de la  unitat  de convivència
hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, excepte, si és
el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. 

Article 7. Acreditament

1. El  preu  públic  s’acreditarà  quan s’iniciï  la  prestació  del  servei,  moment  que,  a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb l’inici de cada curs concret o amb el
d’inscripció de l’alumne a l’Escola municipal de música, si s’hi incorpora un cop
començat el curs.

2. El període impositiu coincidirà amb la durada del curs escolar, per la qual cosa les
quotes aprovades i imputades, podran ser modificades a l’inici de cada curs escolar.

Article 8. Règim de declaració i ingrés

1. El preu s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació del preu.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari competent presti l’assistència necessària per

a determinar el deute.

3. Tractant-se  de  quotes  que  es  succeeixin  durant  el  curs,  el  pagament  del  preu
s’efectuarà mensualment.  Amb la finalitat  de facilitar  el  pagament,  l’Ajuntament
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament
en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer el preu en el període determinat per l’Ajuntament.

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament del preu públic, en
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari.

5. Durant l’última desena del període de pagament voluntari. 
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Article 9. Notificacions del preu públic

1. La notificació del deute bancari tributari en els supòsits de serveis que s’estenguin a
varis mesos, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al
sol·licitant  junt  amb  l’alta  en  el  registre  de  contribuents.  La  quota  dels  mesos
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en
el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  pel  període  que  es  publicarà  en  el  Butlletí
Oficial de la Província.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1988, els
preus de caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de
la  transformació  dels  anteriors  preus  públics  no  estan  subjectes  al  requisit  de
notificació individual,  sempre que el  subjecte  passiu coincideixi  amb l’obligat  al
pagament del preu públic al que substitueix.

Article 10. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes  als  articles  anteriors  seran aplicables  a les actuacions  que ha de fer
l’Administració delegada.

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària  s’ajustaran  al  que  preveu  la  normativa  vigent  i  a  la  seva  Ordenança
General de Gestió,  Inspecció i Recaptació,  aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que delegaran les seves facultats en la Diputació.

Disposició final 

Aquesta Ordenança inclou les quotes del servei de l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany pel curs 2019-2020, aprovades per la Junta de Govern del Patronat de Cultura,
Educació, Infància i Joventut en data 16 de maig de 2019, essent l’ordenança aprovada
definitivament  pel  Ple  en  sessió  celebrada  el  dia  19  de  desembre  de  2019  a  les
Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent
mentre  no  s’acordi  la  modificació  o  derogació.  En  cas  de  modificació  parcial,  els
articles no modificats continuaran vigents.
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