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Núm. 8731
AJUntAmEnt dE BrEdA  

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, 
Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2015, va aprovar provisionalment la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música 
i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB.

No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord provisional esdevé definitiu d’acord 
amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.

D’acord amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat Text Refós, es procedeix a publicar el text íntegre de l’ordenança esmentada.

Ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 27
Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB
 
Article 1 - Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 i següents 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 el “Càntir, Escola 
de Música i Centre de les Arts de Breda”, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2 - Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en el “Càntir, Escola 
de Música i Centre de les Arts de Breda”.

Article 3 - Subjectes passius 

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. 
Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors. 

Article 4 - Responsables 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança 
General. 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei General Tributària. 

Article 5 - Beneficis fiscals 

S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota (no aplicable a l’import de la matrícula) per al segon fill inscrit i una bonificació 
del 20% de la quota (no aplicable a l’import de la matrícula) en cas de família nombrosa o monoparental, prèvia justificació 
d’aquesta circumstància aportant el carnet de família nombrosa o monoparental i la declaració de la renda (que no ha de 
superar els 35.000 euros anuals per unitat familiar).

Article 6 - Quota tributària

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que 
s’utilitzin.
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A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

Epígraf 1. Escola de música € anuals
Matrícula 50,00
Programa de primer contacte i bàsic (sessions setmanals) € mensuals
Sensibilització Musical (de 0 a 2 anys) Expressió musical ¾ h col·lectiu 20,00
Sensibilització Musical (de 3 a 5 anys) ¾ h col·lectiu 20,00
Expressió I Instrument Roda d’instruments ½ h  35,00
Expressió I Expressió musical 1h col·lectiu 35,00
Expressió II Instrument ¾ o ½ h (segons 2 o més alumnes) 35,00
Expressió II Expressió musical 1h col·lectiu 35,00
Bàsic I Instrument ¾ h 70,00
Bàsic I Conjunt 1h col·lectiu 70,00
Bàsic II Instrument ¾ h 70,00
Bàsic II Conjunt 1h col·lectiu 70,00
Bàsic III (possibilitat de cursar un segon instrument) Instrument ¾ h 70,00
Bàsic III Conjunt 1h col·lectiu 70,00
Bàsic IV Instrument ¾ h 70,00
Bàsic IV Conjunt 1h col·lectiu 70,00
Aprofundiment Instrument ¾ h individual  100,00
Aprofundiment Llenguatge aprofundiment 1h col·lectiu 100,00
Aprofundiment Conjunt 1h col·lectiu 100,00
Programa Jove – Adult (a partir de 18 anys - sessions setmanals) € mensuals
Instrument ½ h individual 45,00
Instrument ½ h col·lectiu 25,00
Instrument ¾ h individual 67,00
Instrument ¾ h col·lectiu 40,00
Instrument 1h individual 87,00
Instrument 1h col·lectiu 50,00
Llenguatge musical o Harmonia per a adults 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes) 20,00
Llenguatge musical o Harmonia per a adults 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00
Cor adults 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes) 20,00
Cor adults 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00
Conjunt per a adults 1h setmanal col·lectiva (mínim 4 alumnes) 20,00
Conjunt per a adults 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00
Col·lectiva tradicional o gralla 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes) 20,00
Col·lectiva tradicional o gralla 1h col·lectiva (mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00
Programa Conjunta’t (a partir de 12 anys) € mensuals
Conjunt 20,00
Cor 2 20,00
Guitarra acords 20,00
DANSA (sessions col·lectives d’1h setmanal) € mensuals
Sensibilització a la dansa (de 3 a 5 anys EI3 – EI5)  25,00
Dansa (de 1r a 3r)  25,00
Dansa (de 4t a 6è)  25,00
Dansa (a partir de 1r d’ESO)  25,00
Dansa adults (+ de 18 anys) 25,00
Optatives € mensuals (suplement)
Cor 1 o 2 1h col·lectiva Quota + 10,00
Dansa 1h col·lectiva Quota +10,00
Guitarra acords 1h col·lectiva Quota +10,00

Article 7 - Meritament i període impositiu 

La taxa per ensenyament al “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” merita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament. 
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En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els criteris següents:
Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en terminis inferiors a un curs escolar, la taxa merita quan es presenta la 
sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament del preu.
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització 
de l’activitat.

Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del primer període trimestral 
de la prestació del servei.
 
Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés

La taxa per serveis al “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” s’haurà de pagar quan es formalitza la inscripció 
o matrícula. 

El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
Les quotes líquides i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament del preu 
o d’altres responsabilitats.

Article 9 - 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 final

Aquesta ordenança ha estat modificada i s’ha aprovat provisionalment pel Ple de 20 de juliol de 2015, en sessió ordinària 
celebrada a Breda. Ha quedat definitivament aprovada en data 29 d’agost de 2015 i entrarà en vigor el dia següent de seva 
publicació al BOPG, continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.”

Contra els acord definitius es podrà interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 19 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

Breda, 31 d’agost de 2015 

Dídac Manresa Molins 
Alcalde 


