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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que
es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals,
destinats a impartir ensenyaments especials.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament
els seus pares o tutors.
Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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Article 2n.- Fet imposable.

Article 5è.- Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
Euros
170,00
91,00
51,00
gratuït
5,00
8,00
10,00
15,00
18,00

8,00
10,00
13,00
15,00
10,00

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
1. La taxa per ensenyament a l’Escola de Música s’acredita en el moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva
d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.
2. En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els
criteris següents:
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Casal d'estiu
Cost de matriculació de cada nen/nena
Per un mes
Per dos setmanes
Per una setmana
Multiclasses
 De 8 a 12 anys
 De 13 a 16 anys
Al mes (1 hora setmanal)
Al mes (2 hores setmanals)
 De 17 a 64 anys
Al mes (1 hora setmanal)
Al mes (2 hores setmanals)
Al mes (3 hores setmanals)
 Majors de 65 anys, perceptors de pensions de jubilació o
invalidesa
Al mes (1 hora setmanal)
Al mes (2 hores setmanals)
Al mes (3 hores setmanals)
Gimnàstica per la gent gran
 Al mes
 Majors de 65 anys, perceptors de pensions de jubilació o
invalidesa

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en terminis inferiors a un curs
escolar, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es
realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat d’ensenyaments
especials.

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà de pagar quan es formalitzi la
inscripció o matricula:
a) Quan es tracta d’ensenyaments especials de duració inferior a 1 mes, l’import total
de la taxa.
b) En ensenyaments especials de duració superior a 1 mes, l’import de la taxa
corresponent al primer mes.

2. Tractant-se de la taxa per ensenyaments especials que s’estenen al llarg de varis
mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la
prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual en els terminis fixats per
l’Ajuntament.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torrelles de Foix, el
22 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2020 i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental,
Irene Bolet Jiménez

Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

4

Codi Validació: 79A7SLMHF3MHL45CGHQSXYMGE | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

