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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

844

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d’
ensenyament de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari
provisional d'aquest Ajuntament sobre la acordà l'aprovació provisional de la Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del
servei d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, el text íntegre de la qual es fa públic en
compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
“…\...
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENSENYAMENT DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
ARTICLE 1. Fonament i objecte
Aquesta entitat local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el present preu públic a satisfer per la prestació de serveis
d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música oferts per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
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ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable el preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música oferts per
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
ARTICLE 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones usuàries o beneficiàries del servei d'ensenyament de
l'Escola Municipal de Música ofert per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors
principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, regirà el que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Tarifes
El preu públic per la utilització d'aquest servei s'exigirà d'acord amb la tarifa següent:
Matrícula (Anual): 30 euros.
Iniciació infantil: 30 euros/mes.
Cursos amb instruments de 1r a 2n curs: 50 euros/mes.
Cursos amb instruments de 3r a 6r curs: 65 euros/mes.
Alumnes adults: 60 euros/mes.
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1 hora de classe addicional (optatiu): 24 euros/hora.
30 minuts de classe addicional (optatiu): 12 euros/30 minuts.
15 minuts de classe addicional (optatiu): 6 euros/15 minuts.
Tallers de música d'estiu:
Taller instrumental de vent i percussió:
Alumnes oficials: 20 euros/alumne.
Alumnes externs: 30 euros/alumne.
Taller col·lectiu d'especialitats instrumentals:
Alumnes oficials: 20 euros/alumne.
Alumnes externs: 30 euros/alumne.
ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions
Queden establertes les bonificacions següents al pagament d'aquest preu públic:
1.- Jubilats i pensionistes. S'estableix una bonificació d'un 50% en les mensualitats en els preus públics per a cursos per a alumnes adults per
a aquells matriculats que tenguin la condició de jubilats o pensionistes que reuneixin els següents requisits:
Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superi l'equivalent al salari mínim interprofessional.
Que faci més de dos anys que l'alumne/a matriculat/da estigui d'empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment
de cursar la seua sol·licitud.
No tenir deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final del curs.
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2.- Famílies nombroses. S'estableix bonificació d'un 50% en les mensualitats en els preus públics de: iniciació infantil, cursos amb
instruments de 1r a 2n curs, cursos amb instruments de 3r a 6è curs i cursos per a alumnes adults per a aquells matriculats que tenguin la
condició de família nombrosa i que reuneixin els requisits següents:
Estar en possessió del títol de família nombrosa en vigor expedit per l'administració competent.
Que faci més de dos anys que l'alumne/a matriculat/da estigui empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment de
cursar la seua sol·licitud.
Que l'alumne/a matriculat/da no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final del curs.
3.- Aturats de llarga durada i pla de millora. S'estableix una bonificació d'un 50% en les mensualitats en els preus públics de: iniciació
infantil, cursos amb instruments de 1r a 2n curs, cursos amb instruments de 3r a 6è curs i cursos per a alumnes adults per a aquells alumnes
matriculats en el cas que tots els membres de la unitat familiar en edat laboral siguin aturats de llarga durada i pla de millora d'ocupació que
reuneixin els requisits següents:
Que tots els membres de la unitat familiar en edat laboral siguin aturats de llarga durada.
Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin l'equivalent al salari mínim interprofessional.
Que faci més de dos anys que l'alumne/a matriculat/da estigui d'empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment
de cursar la seua sol·licitud.
Que l'alumne/a matriculat/da no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final del curs.
4.- Alumnes matriculats fins a primer grau de parentiu. S'estableix bonificació d'un 10% en les mensualitats en els preus públics de: iniciació
infantil, cursos amb instruments de 1r a 2n curs, cursos amb instruments de 3r a 6è curs i cursos per a alumnes adults per a aquells alumnes
matriculats que tenguin familiars matriculats a l'Escola Municipal de Música, fins a primer grau de parentiu i que reuneixin els requisits
següents:
Presentació de la fotocòpia del llibre de família.
Que faci més de dos anys que l'alumne/a matriculat/da estigui d'empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment
de cursar la seua sol·licitud.
Que l'alumne/a matriculat/da no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
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Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final del curs i haurà de ser sol·licitada per cada alumne/a que tengui
familiars fins a primer grau de parentiu matriculats a l'Escola Municipal de Música.
5.- Cursos amb instruments de la família de metall de 1r curs. S'estableix bonificació d'un 50% en les mensualitats en els preus públics del 1r
curs amb instruments de la família de metall per a aquells alumnes matriculats en els instruments que menys demanda tenguin a l'Escola
Municipal de Música, per tal d'incentivar l'estudi d'aquests instruments menys demandats i que reuneixin els requisits següents:
Que faci més de dos anys que l'alumne/a matriculat/da estigui d'empadronat/da al municipi de Santa Eulària des Riu en el moment
de cursar la seua sol·licitud.
Que l'alumne/a matriculat/da no tingui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final del curs.
6.- Quan concorrin les circumstàncies per poder gaudir de més d'una de les bonificacions fixades en aquest article, el subjecte passiu només
podrà optar per gaudir d'una d'elles, que serà incompatible amb les altres.
7.- Les bonificacions fixades en aquest article hauran de ser sol·licitades per les persones interessades a les oficines municipals de
l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, durant el període de matriculació.
ARTICLE 7. Meritació
Es merita el preu públic i neix l'obligació de contribuir en el moment de l'inici de la prestació dels serveis o de la realització de les activitats.
ARTICLE 8. Règim d'ingrés
Els imports de la matrícula s'abonaran en el moment de formalitzar-la.
Per al pagament de les mensualitats, les persones interessades hauran d'efectuar l'ingrés i domiciliar en una entitat bancària els rebuts. La
persona interessada haurà d'abonar les quotes o se li carregaran en els seu compte durant els 10 primers dies del mes en curs.
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ARTICLE 9. Normes de gestió
L'alumne/a que per qualsevol motiu desitgi causar baixa al llarg del curs, està obligat/da a sol·licitar-la a l'administració entre els dies 1 i 5
de cada mes. En cas contrari, la baixa serà efectiva el mes següent a la sol·licitud.
Es podrà donar de baixa d'ofici a un/a alumne/a per al període mensual següent a aquell en què resulti impagada una de les quotes mensuals i
sempre que no es regularitzi en el mes natural que resulti impagat.
ARTICLE 10. Infraccions i sancions
Els deutes pels preus públics aquí regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment, de conformitat amb l'article
46.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la norma de
recaptació que sigui d'aplicació.
ARTICLE 11. Modificació
La modificació dels preus públics fixats en la present ordenança correspondrà a Ple de la corporació, en virtut de l'article 47.1 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ARTICLE 12. Legislació aplicable
En tot el que no preveu la present ordenança regirà el que disposen el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, així com en l'Ordenança fiscal general aprovada per
aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança fiscal queda derogada expressament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
prestació de serveis d'ensenyament de l'Escola Municipal de Música, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el
dia 31 d'octubre de 2007.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 13
30 de gener de 2020
Fascicle 14 - Sec. I. - Pàg. 2608

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de novembre de 2019 i publicada
en el BOIB número XX de data XX de XXXXX de 2020, i romandrà en vigor des de la seua aprovació definitiva en el BOIB i fins a la seua
modificació o derogació expressa.
…/…”
Contra el present Acordo, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), davant el Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears.

Santa Eulària des Riu, 27 de gener de 2020
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L'alcaldessa
María del Carmen Ferrer Torres
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