
 

Pl/Major,3                       Telèfon: 977492283 
43593 PAÜLS        Fax:: 977492385 
         E-Mail:aj.pauls@pauls.cat 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29 
 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS 
 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
D’acord amb el previst als articles 57 i 20  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 la taxa per la prestació del servei de 

l’escola de musica municipal de Paüls, que es regirà per la present ordenança 

fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació dels serveis 
a l’Escola Municipal de Música de Paüls. 
 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 

General Tributària, que es sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 

serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

Estan obligats al pagament de la taxa els pares, mares o tutors legals dels 

menors alumnes de l’escola bressol. 

Tindran la consideració de substituts dels subjectes passius, els corresponents 

representants legals. 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques determinades com a tal a l’article 33 de la Llei 

general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis 

que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5. Exempcions i bonificacions 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Malgrat el que disposa l’apartat anterior, l’article que regula la quota tributària 
d’aquesta ordenança conté tarifes reduïdes aplicables en determinats cassos. 
 

Article6 . Quota tributària 

La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

MATRÍCULA  45 €  
   
  

LLENGUATGE MUSICAL 

 1 CLASSE 25 € 

 2 CLASSES (A PARTIR DE SEGON 
CURS) 

31 € 

 
   
  

INSTRUMENTS 

 30 MINUTS 25 € 

 45 MINUTS 34 € 

 1 HORA 43 € 

 

Tarifes reduïdes a que es refereix l’article 5: 

- Per escassa capacitat econòmica de la unitat familiar 

S’aplicarà una reducció del 30% quan la unitat familiar de l’alumne percebin en 

el seu conjunt proporcional menys del salari mínim interprofessional, prèvia 

petició i justificació per part del sol·licitant. 

- Per famílies nombroses 

S’aplicarà una reducció del 10% en casos de famílies nombroses, prèvia petició 

i justificació presentant la documentació acreditativa d’aquesta condició (carnet 

de família nombrosa, certificat dels Serveis Socials....). 

- Per famílies monoparentals 
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S’aplicarà una reducció del 10% en casos de famílies monoparentals, prèvia 

petició i justificació presentant la documentació acreditativa d’aquesta condició 

(certificat de convivència, llibre de família, certificat de la Seguretat Social...). 

En cap cas aquests percentatges seran acumulables. 

Aquesta taxa quedarà exempta durant el/s mes/os de tancament de la mateixa. 

 

Article 7. Meritació i pagament 

Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 

ordenança des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb 

periodicitat mensual. 

El pagament de la quota tributària per la prestació del servei d’escola Municipal 

de Música de Paüls s’efectuarà mensualment i per mes avançat a través de 

domiciliació bancària. 

 

Article 8. Impost sobre el valor afegit. 

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa no està 

gravada a l’impost sobre el valor afegit (IVA). 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que estableix la llei 

General Tributària, Reial Decret 520/2005, de 13 de maig per el qual s’aprova el 

desenvolupament de la Llei General Tributària i en l’Ordenança general de 

gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic. 

  


