32. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POLLENÇA

ARTICLE 1: Concepte
De conformitat amb el que preveuen els articles 127 i 41 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004), l’Ajuntament estableix el preu públic per la
Prestació de Serveis i realització d'activitats de l'Escola Municipal de Música de Pollença, que es
regirà per la present ordenança.

ARTICLE 2: Fet imposable
1. El Fet Imposable està determinat per la realització dels serveis i activitats de l'Escola
Municipal de Música.

ARTICLE 3: Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o activitats, o, en el seu cas, els pares o tutors legals si el beneficiari
és menor.

ARTICLE 4: Tarifes
1. Les tarifes a abonar pels particulars, recollides a l’annex, vendran determinades per les
característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin.

ARTICLE 5: Bonificacions
1. Tindran la bonificació d'un 10% de la quota per a totes les assignatures, aquelles
famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola, els membres de família nombrosa i els fills
dels professors de l’escola.
2. Els alumnes que pertanyen a la Banda de Música, gaudiran d'una bonificació del 25%
corresponent a les classes individuals d'instrument i col·lectives.
Els menors de 18 anys tindran l’obligació també de formar part de l’orquestra de l’escola.
3. Tindran la bonificació d’un 30% els alumnes discapacitats que estiguin inscrits com a tal
a l’associació PRODIS.
4. La màxima bonificació de que pot gaudir un alumne es d'un 25%, exclosos els
compresos a l’apartat anterior. Els descomptes no seran acumulables.
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ARTICLE 6: Normes de gestió
1. En el moment de la formalització de la matrícula es constituirà un dipòsit de 80,00 € en
el cas de les assignatures individuals o de 40,00 € en el cas d’assignatures col·lectives.
Aquest dipòsit serà retornat, per compensació, a les darreres quotes mensuals, sempre
que l’alumne acabi el curs.
2. Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment mitjançant
ingrés bancari.
3. Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places disponibles es
donarà preferència en primer lloc als matriculats en anys anteriors i en segon lloc per ordre de
sol·licitud.

ARTICLE 7: Delegació en la Junta de Govern
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, es delega en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics per
usuari.

ARTICLE 8: Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General
Tributària i la seva normativa.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat reclamacions
s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la qual ha estat publicat
en el BOIB núm.: 91 de dia 23 de juny de 2009.
Pollença, juny de 2009.
La Secretària
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ANNEX

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
MUNICIPALS

QUADRE DE TARIFES
CURSOS ANUALS
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL II
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL III
PREBÀSIC
BÀSIC
AVANÇAT
GRUPS INSTRUMENTALS
LLENGUATGE MUSICAL
LLENGUATJE MUSICAL ADULTS I MITJÀ
ARMONIA MODERNA
MÚSICA DE CAMBRA
DANSA I
DANSAII
DANSA III
DANSA ADULTS

CURSOS QUATRIMESTRALS
INFORMÀTICA MUSICAL
APROXIMACIÓ AL MÓN MUSICAL

PREU MENSUAL
17,00 €
25,00 €
17,00 €
34,00 €
51,00 €
68,00 €
17,00 €
25,00 €
21,00 €
21,00 €
26,00 €
17,00 €
25,00 €
34,00 €
21,00 €

PREU ÚNIC
84,00 €
84,00 €

CURSOS TEMPORALS
S’APROVARAN PER LA JUNTA DE GOVERN
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