ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

DE

LA

TAXA

PER

ENSENYAMENTS

AL

I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ensenyaments al Conservatori
Municipal de Música, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 58 de l’esmentada llei 39/1988.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació d’ensenyament al Conservatori Municipal de Música.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 50%.

2.

Els alumnes amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar l'exempció o la bonificació del
50% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les condicions establertes a l'annex
d'aquesta ordenança.

3. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les especificades als
apartats anteriors.
IV: Quantia
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2005 / 2006:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

MATRÍCULA AL CENTRE: Es pagarà una única vegada per curs i alumne

2

SENSIBILITZACIÓ
Matèries o assignatures
Sensibilització I-II

2.1
3
3.1

INICIACIÓ
Matèries o assignatures
Llenguatge musical

3.2

Llenguatge musical amb instrument

TARIFA (€)

152,79

79,48

79,48
179,33
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EPÍGRAF

CONCEPTE

4

ESCOLA D'ADULTS
Matèries o assignatures
Llenguatge musical
Llenguatge musical amb instrument

59,61
215,34

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA I, II, III i IV
Matèries o assignatures
Llenguatge musical amb instrument
Llenguatge musical amb instrument i conjunt vocal o instrumental

276,50
344,63

4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

TARIFA (€)

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA
Programa general I: nivells 1 i 2; Programa general II: nivells 3 i 4; Programa
general III: nivells 5 i 6
Programes I i II: àrea de llenguatge musical més instrument més 1
assignatura interpretativa. Programa III: harmonia, contrapunt, anàlisi i formes
més instrument més 1 assignatura interpretativa
Assignatures soltes dels programes I i II
àrea de llenguatge musical (llenguatge musical i harmonia)
conjunt instrumental
instrument
música de cambra
llengües estrangeres aplicades al cant
cant coral
instrument complementari
iniciació jazz
Assignatures soltes del programa III
harmonia, contrapunt, anàlisi i formes
conjunt instrumental
instrument
música de cambra
història de la música
llengües estrangeres aplicades al cant
cant coral
instrument complementari
iniciació jazz
acompanyament
informàtica musical
ampliació harmonia i contrapunt
harmonia moderna
música contemporània

149,40
81,68
359,31
193,56
149,40
57,82
69,19
479,08
149,40
192,23
135,99
82,57
149,40
147,86

7
7.1
7.2
7.3

ENSENYAMENT REGLAT
Grau mitjà I i II (1r cicle)
Grau mitjà III i IV (2n cicle)
Grau mitjà V i VI

505,22
577,39
772,91

8
8.1

ALTRES
Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà

9

INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE
MANRESA 2007
Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit

6.1

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.1.1

568,36
149,40
81,68
479,08
193,56
57,82
69,19
479,08
149,40

74,85
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39,60
27,30

39,60

EPÍGRAF
9.2.1.2
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2

CONCEPTE
Per cada component del grup
Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

TARIFA (€)
7,95
27,30
7,95

S'adeqüen les tarifes als ensenyaments actuals

V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 6
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a)

Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b)

Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.

ARTICLE 7

Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que
s’especifiquen en l’epígraf corresponent. Quan el servei no s’hagi de prestat per causes justificades, la
persona obligada al pagament de la taxa i que el tingui domiciliat pot demanar-ne l’anul·lació. sempre
que ho sol·liciti per escrit abans del dia 25 del mes anterior.
VI. Gestió tributària
ARTICLE 8
1.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

2.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

ARTICLE 9
Les persones interessades en realitzar estudis al Conservatori Professional de Música hauran de formalitzar la
sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines del centre.
VII. Recaptació
ARTICLE 10
El pagament es pot fer sol.licitant la domiciliació bancària al Conservatori Municipal de Música, i es realitzarà en 9
mensualitats, d’octubre a juny, entre els dies 1 i 5 de cada mes. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir
sistemes de pagament telemàtics els quals podran utilitzar els usuaris del servei per fer efectiva la taxa.
ARTICLE 11
1.

L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements
referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes.
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2.

En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

ARTICLE 12
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
VIII. Inspecció
ARTICLE 13
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2006 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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