
CATALINA PONS BESTARD,  Tècnica  d'Administració  General,  adscrita  al  Departament  de
Gestió Tributària, de l'Ajuntament d'Inca, en relació amb la tramitació de l'expedient que es
segueix  a  efectes  d'acordar  la  modificació  del  preu  públic  per  la  prestació  de  serveis  de
l'Escola  Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell  d'Inca,  es  realitza  la  següent  memòria
ecònomica-financera.

PRIMER.- Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 20 de desembre de 2017, s'ha ordenat la
incoacció d'un nou expedient per l'aprovació de la modificació del preu públic per la prestació
de serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.

SEGON.- De conformitat amb el disposat en l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
entitats  locals  podràn  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  la  realització
d'activitats de competència de l'entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies
especificades  a  l'article  20.1.B)  d'aquesta  Llei,  es  a  dir  quan,  prestant-se  també  aquests
serveis o activitats pel sector privat, i siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats
(art. 24 de la Llei 8/1989, de 13 de Taxes i Preus Públics).

TERCER.-  De conformitat amb l'establert a l'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de
Taxes i  Preus  Públics,  tota  proposta  d'establiment  o  modificació  de  la  quantia  dels  preus
públics ha d'anar  accompanyada d'una memòria  ecònomica-financera que justifiqui  l'import
dels que es proposen i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

QUART.- De conformitat amb l'establert a l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'import
dels preus públics haurà de cobrir  com a mínim del  cost  del  servei  prestat  o de l'activitat
realitzada. No obstant, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic
que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per debaix del límit previst a l'apartat
anterior, en aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions
oportunes per la cobertura de la diferència resultant en el supòsit de la seva existència.

CINQUÈ.- La Memòria econòmica-financera es confecciona tenint com a base la informació
proporcionada per  la  comptabilitat  pressupostària  de l'Ajuntament.  El  càlcul  del  costos  del
servei o activitat  a finançar amb el  preu públic que es preten establir  es realitza tenint en
compte les dades comptables de l'exercici de 2016.

S'accompanya com annex l'estudi dels costos i rendiments del servei.

Inca, 20 de desembre de 2017

Catalina Pons Bestard
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ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COST I RENDIMENT DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ANTONI TORRANDELL

A.- COSTOS DEL SERVEI

A. COSTOS PRESSUPOSTARIS

1. COSTOS DIRECTES

1.a) Cost de personal propi de l'Organisme Autònom afecte al servei

• Retribucions bàsiques;75.307,03 €.
• Seguretat Social; 23.316,23 €.

TOTAL COST PERSONAL 98.623,26  €

1.b) Cost de despeses de subministres, material d'oficina, assegurança, etc.

• Material d'oficina ordinari no inventariable; 1.156,31 €.
• Primes d'assegurança; 1.068,70 €.
• Comunicacions telèfoniques; 1.367,28 €.
• Despeses diverses; 10.958,02 €.
• Despeses d'electricitat; 9.666,78 €.

TOTAL  COSTS  SUBMINISTRES  I  MANTENIMENT  ORDINARI
ESCOLA MUSICA

24.217,09  €

1.c) Cost del contracte de serveis per la gestió del professorat de l'Escola de Música;

TOTAL COST EMPRESA ANY 2016 180.033,94  €

1.d) Cost de les inversions realitzades a l'Escola Municipal de Música dins l'any 2016; 881,52 €.

TOTAL INVERSIO ANY 2016 881,52  €

TOTAL COSTOS DIRECTES: 303.755,81 €.

2. COSTOS INDIRECTES.

2.a) Cost recaptació taxa; 2,98 % de 81.460,04 €, suposa un cost de 2.427,50 €.

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 2.427,50 €

B. COSTOS EXTRAPRESSUPOSTARIS

B.1. AMORTITZACIÓ

L'Organisme Autònom Antoni Torrandell d'Inca no compta amb cap inventari valorat de les aules i
instal·lacions  que  son  utilitzades  per  l'Escola  de  Música,  als  efectes  d'avaluar  un  cost
d'amortització d'aquestes.
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AMORTITZACIÓ ANUAL PREVISTA 2017

TOTAL COSTOS EXERCICI 306.183,31 €

B.- RENDIMENT DE LA TAXA

1.- Drets liquidats en 2016 81.460,04 €

2.- Rendiment previst del preu públic pel curs 2017/2018.

PLA ALUMNES MENSUAL ANUAL
G.E. 53 4.757,6 42.818,4
P.R.E.P. 9 983,6 8.852,4
P.N.R. 52 2.607,35 23.466,15
Iniciació 27 937,8 8.440,2
Preparatori 10 809,4 7.284,6
Tradicional 4 136,8 1.231,2
TOTAL 155 10.232,55 92.092,95

Com es pot veure, els costos del servei de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca,
superen, en el seu conjunt, la previsió de rendiments del servei.

Inca, 20 de desembre de 2017

La Tècnica d'Administració General,
Catalina Pons Bestard
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GUILLEM CORRO TRUYOL, Secretari Accidental de l'Ajuntament d'Inca, emeteix informe sobre
el següent;

Assumpte: Aprovació de la modificació del text regulador del preu públic per la prestació del
serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.

PRIMER.- De conformitat amb el disposat en l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel  qual  s'aprova el  Text Refòs de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  les
entitats locals podràn establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats
de  competència  de  l'entitat  local,  sempre  que  no  concorri  cap  de  les  circumstàncies
especificades a l'article 20.1.B) d'aquesta Llei.

L'article  20.1.B)  disposa  que  la  prestació  d'un  servei  públic  o  la  realització  d'una  activitat
administrativa en règim de dret públic de competència local a que es refereix, afecti o beneficií de
forma particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquestes efectes no es
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:

• Quan vengui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
• Quan els béns, serveis o activitats requerides siguin imprescindibles per la vida privada o

social del sol·licitant.

b) Quan no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic conforme a la normativa vigent.

SEGON.- Respecte al procediment, l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals TRLRHL, disposa
que:

"1.  El  establecimiento  o  modificación  de  los  precios  públicos  corresponderá  al  Pleno  de  la
corporación,  sin  perjuicio  de  sus  facultades  de  delegación  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,
conforme  al  artículo  23.2.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local.

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios
públicos, por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos,
salvo cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá hacerse, asimismo y en iguales
términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en los estatutos.

En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que
dependan copia de la propuesta y del estado económicos del que se desprenda que los precios
públicos cubren el coste del servicio".

El  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refòs  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals,  es llimita a establir  l'òrgan competent però no regula el
procediment  aplicable,  pel  que  seguint  el  criteri  de  la  doctrina  i  del  Tribunal  Suprem,  per
l'aprovació o modificació dels preus públics es segueix un procediment propi assenyalat a l'article
47, no aplicant el procediment previst per les ordenances fiscals dels articles 15 a 19 d'aquest
texte normatiu, i tampoc el previst per les ordenances generals en l'article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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No obstant, consideram necessari establir un règim de publicitat per la seva entrada en vigor al
tractar-se  d'un  acte  administratiu  de  caràcter  general  i  que  es  refereix  a  una  pluralitat
indeterminada de destinataris.

La competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la Corporació ja que no s'ha
efectuat cap tipus de delegació.

Inca, 20 de desembre de 2017

El Secretari,
Guillem Corró Truyol
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ANTONI CANAVES REYNES, Interventor de l'Ajuntament d'Inca, en compliment de l'establert
per  Providència  de  Batlia  de  data  17  de febrer  de  2017,  i  de l'establert  en  el  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i l'article 4.a) i h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula  el  Règim  Jurídic  dels  funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional, emeteix INFORME sobre el següent;

Assumpte: Aprovació del texte regulador per la modificació del preu públic per la prestació de
serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.

PRIMER.- Els preus públics constitueixen un recurs de les hisendes locals, tal i  com disposa
l'article 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ostentant les prerrogatives establertes per l'hisenda de
l'Estat, i actuarà, en el seu cas, de conformitat en els procediments administratius corresponents.

SEGON.- El régim jurídic dels preus públics esta regulat en els articles 41 a 47 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

TERCER.-  Consta  a  l'expedient  la  corresponent  Proposta  del  Batle  i  l'informe  o  memòria
econòmica justificativa del que resulta la falta de cobertura dels costs del servei, per la qual cosa,
de conformitat  amb l'establert  a l'article  44 del  Reial  Decret  2/2004 de 5 de març,  pel  qual
s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'hauran de consignar en el
pressupost municipal les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.

Per altre part, l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupòstaria i
Sostenibilitat Financera, estableix que qualsevol actuació que afecti a ingressos públics presents
o futurs haurà de valorar les seves repercusions i efectes, i s'ha de supeditar de forma estricta al
compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupòstaria i sostenibilitat financera.

QUART.- Les circumstàncies de caràcter social, benèfiques, culturals o d'interès públic econòmic,
tengudes en compte per establir el preu públic es troben justificades a l'expedient i el seu cost ha
estat tengut en comte en la memòria econòmica, estant consignades en el pressupost.

Inca, 20 de desembre de 2017

L'Interventor,
Antoni Cánaves Reynés
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

En data 2 de novembre de 2017 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133
de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de
quinze dies la proposta per la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la
prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca, publicant-se en la
página web municipal en data 13 de novembre de 2017 i finalitzant el termini d'exposició en
data 4 de desembre de 2017.

Havent  finalitzat  el  termini  d'exposició sense que cap ciutadà u organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació a la modificació de l'ordenança reguladora per la
prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca, 

Aquesta  Corporació  considera  adient  que  l'Ajuntament  d'Inca  procedeixi  novament  a  la
modificació del preu públic que regula la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música
Antoni  Torrandell  d'Inca,  als  efectes de que es pugui  incloure una bonificació que no esta
prevista en la modificació del preu públic que es va dur a terme pel Plenari de data 29 de juny
de 2017.

Vist l'expedient que es tramita per la modificació del preu públic per la prestacio del servei a
l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca,

Vista la memòria econòmico-financera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix que el
preu públic no cobreix el cost de l'activitat, no obstant es troba justificat per motius culturals i
socials atesa l'importància que representa que la Ciutat d'Inca pugi comptar amb una Escola
de Música que ofereixi estudis reglats als seus habitants,

Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.

Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la Corporació, tal i
com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal.

Per  tot  l'exposat,  s'eleva  al  Ple  de  l'Ajuntament,  previ  dictamen favorable  de  la  Comissió
Informativa  d'Hisenda,  Serveis,  Manteniment,  Medi  Ambient  i  Món  Rural  els  següents
ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el següent texte regulador de la modificació del preu públic per
la prestació del servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca:

(El text que es modifica apareix en cursiva) 
 
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal
de Música Antoni Torrandell d’Inca

Article 1r. Fonament legal

De conformitat  amb el  que  preveu l'article  127 en  relació  amb l'article  41,  ambdós de  l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de serveis de l’Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant la present Ordenança.
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Article 2n. Fet imposable.

El fet imposable del preu públic son els serveis i les prestacions motivats per l'assistència a les
activitats realitzades.

Article 3r. Subjecte passiu.

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn
de l'ús i dels serveis existents a l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.

2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o utilització.

Article 4r. Quota tributària.

Les quotes a pagar pels serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell es fixarà amb
l'aplicació del següent quadre de tarifes:

Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).

A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE

Grau Assignatura Hores Quota mensual

GRAU INICIAL

Primer
Aproximació a la música 1,50 36 €

Segon
Música I 0,75 18 €
Moviment I 0,75 18 €

36 €
Tercer

Música II 0,75 15 €   
Moviment II 0,75 15 €   
Taller d’orientació instrumental  1,00 15 €   

45 €  

GRAU PREPARATORI

Primer
Llenguatge 0,75 19 €   
Instrument individual 0,50 19 €   
Conjunt coral 0,75 19 €   
Expressió corporal 0,75 19 €   

76 €  

GRAU ELEMENTAL

Primer
Instrument individual 1,00 50 €   
Llenguatge 2,00 25 €   
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Instrument col·lectiu 1,00 25 €   
100 €  

Segon
Instrument individual 1,00 50 €   
Llenguatge 2,00 25 €   
Instrument col·lectiu 1,00 25 €   

100 €  
Tercer

Instrument individual 1,00 50 €  
Llenguatge 2,00 25 €  
Instrument col·lectiu 1,00 25 €  
Conjunt coral 1,00 10€  

110 €  
Quart

Instrument individual 1,00 50 €  
Llenguatge 2,00 25 €  
Instrument col·lectiu 1,00 25 €  
Conjunt coral 1,00 10€  

110 €  
Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2 
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent mes un 10%

GRAU MITJÀ (PREP)

Primer

ARPA,  VIOLÍ,  VIOLA,  VIOLONCEL,  CONTRABAIX,  GUITARRA,  ORGUE,  CLAVECÍ,
PERCUSSIÓ, PIANO, VENT-FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1,00 42 € 
Llenguatge musical 2,00 27 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20 €

89 € 
CANT

Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Llenguatge musical 2,00 26 €
Cor 1,50 24 €
Italià aplicat al cant 1,00 20 €
Francès aplicat al cant 1,00 20 €

149 €

Segon

ARPA,  VIOLÍ,  VIOLA,  VIOLONCEL,  CONTRABAIX,  GUITARRA,  PERCUSSIÓ,VENT-FUSTA,
VENT METALL

Instrument individual 1,00 42 €
Llenguatge musical 2,00 27 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20 € 
Piano complementari 0,50 15 €

104 € 
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PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual 1,00 42 €
Llenguatge musical 2,00 27 € 
Conjunt  1,50 20 €

89 €
CANT

Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Llenguatge musical 2,00 26 €
Cor 1,50 24 €
Italià aplicat al cant 1,00 20 €
Francès aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 € 

164 €

Tercer

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT-FUSTA, VENT METALL
Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia 2,00 27 € 
Conjunt/Orquestra 2,00 35 € 
Piano complementari 0,50 15 € 
Música de cambra 1,00 15 € 

134 € 

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia  2,00 27 € 
Cor  1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 € 

111 €         

GUITARRA
Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia 2,00 27 € 
Cor 1,50 27 € 
Música de cambra 1,00 15 € 
Piano complementari 0,50 15 €

            126 €        
CANT

Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Harmonia  2,00 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 €

136 €

Quart

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT-FUSTA, VENT METALL
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Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 € 
Història de la música 1,00 15 € 
Conjunt/Orquestra 2,00 35 €
Piano complementari 0,50 15 €
Música de cambra 1,00 15 € 

           149 €         
PIANO

Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia  2,00 27 € 
Història de la música 1,00 15 € 
Cor  1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 € 
Acompanyament 1,00 26 € 

            152 €         
ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia  2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 € 
Cor  1,50 27 € 
Música de cambra 1,00 15 € 
Baix Continu/Improvisació 1,00 26 € 

            152 €         
GUITARRA

Instrument individual 1,00 42 € 
Harmonia 2,00 27 € 
Història de la música 1,00 15 €
Cor 1,50 27 € 
Música de cambra 1,00 15 €
Piano complementari 0,50 15 €

            141 €         
CANT

Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Harmonia  2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Música de cambra 1,00 15 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 €

        151 €

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA

Grau Assignatura Hores Quota mensual

Primer
Instrument individual 0,75 55 € 
Taller d'ensemble 1,00 26 € 
Llenguatge musical 1,00 26 € 

107€         
Segon

Instrument individual 0,75 50 € 
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Taller d'ensemble 1,00 26 € 
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 € 

           128 €         
Tercer

Instrument individual 0,75 50 €
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 €

            128 €   

Quart

Instrument individual 0,75 50 € 
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 €

128 €

C. DEPARTAMENT DE DANSA

Grau Assignatura Hores Quota mensual

GRAU ELEMENTAL

Primer
Dansa clàssica 3,00 30 €
Dansa espanyola 1,50 15 € 
Llenguatge musical 1,00              11 € 

 56 € 

Segon
Dansa clàssica 4,00 35 € 
Dansa espanyola 2,00 20 € 
Llenguatge musical 1,00 11 €  

66 € 
Tercer

Dansa clàssica 6,00 58 € 
Dansa espanyola 2,50 25 € 
Llenguatge musical 1,00              11 € 

94 €

Quart
Dansa clàssica 6,00 58 € 
Dansa espanyola 3,00 30 € 
Llenguatge musical 1,00              11 €  

99 € 

Altres
Assignatura pendent d’acord art.12.2 
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent mes un 10%
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D. ALTRES

Grau Assignatura Hores Quota mensual

Big band 1,50 35 € 
Informàtica musical 2,00 45 € 
Tècniques d'enregistrament 1,00 45 €

PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu 1,00             130 €             
Master class 35 € 
Taller 15€ sessió

75 € semanals
250€ mensuals

E. ENSENYAMENTS NO REGLATS

Grau Assignatura Hores Quota mensual

MÚSICA

Música tradicional 1 sessió setmanal 70€

Instrument individual 0,50 48 € 
Llenguatge musical 1,00 24 €

72€

Instrument individual 0,75 70 € 
Llenguatge musical 1,00 24 €

94€

Instrument individual 1,00 94 € 
Llenguatge musical 1,00 24 €

118€

CANT
Cant 0,50 48 € 
Corepetició 0,50 48 €
Llenguatge musical 1,00 24 €
 120€
 

DANSA
Iniciació (4 a 6 anys) 2,00 43 €
Assignatura complementària 1,00 24 €

67€

Bàsic (7 a 9 anys) 2,00 43 €
Assignatura complementària 1,00 24 €

67€

Intermedi 3,00 64 €
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Assignatura complementària 1,00 24 €
88€

  

Article 5è.- Bonificacions.

1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el Reglament de
prestacions no tècniques de serveis socials vigent.  Els serveis  socials municipals informaran
prèviament sobre la conveniència d'àplicació, en els supòsits derivats de causes econòmiques.

2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, e ls subjectes passius
que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de familia nombrosa  de conformitat amb
els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003), de protecció a les
famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els següents requisits:

a)  Que els  subjectes  passius  acreditin  estar  en  possessió  del  títol  oficial  de  família
nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la bonificació.

d) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del darrer
exercici disponible en l'AEAT a la petició de la bonificació dels subjectes passius no superi els
34.358,07 €. Aquesta limitació serà de 57.272,05 €, en el cas de families nombroses de caràcter
especial.

3. En el cas de matriculació de dos o més germans, les tarifes es redueixen en un 25% a partir
del segon germa o germana.

4.  Els  alumnes matriculats  que  tenguin  la  consideració  legal  de minusvàlid  en  grau igual  o
superior  al  33%  gaudiran  d'una  bonificació  del  50%,  a  més  d’acreditar  que  la  renda  total
percebuda pels membres de la unitat familiar no supera el salari mínim interprofessional (SMI),
segons el següent barem:

• Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada l'SMI.
• Unitats familiars d'2 membres, sense superar 1,25 vegades l'SMI.
• Unitats familiars d'3 membres, sense superar 1,5 vegades l'SMI.
• Unitats familiars d'4 membres, sense superar 2 vegades l'SMI.
• Unitats familiars d'5 membres, sense superar 2,5 vegades l'SMI.
• Unitats familiars d'6 membres, sense superar 3 vegades l'SMI.
• Per cada membre més s'aplica un índexs de +0,5...

Per tal d'aplicar aquesta bonificació serà responsabilitat del subjecte passiu acreditar, la condició
de  minusvàlidesa,  mitjançant  la  presentació  de  la  documentació  següent,  juntament  amb  la
tramitació de la matrícula.

• Certificat de minusvalidesa expedit per l'òrgan competent.
• DNI i dades bancàries de l'obligat al pagament.
• Documentació justificativa del nivell de rendes de la unitat familiar o autorització per la

comprovació per part de l'Ajuntament d'Inca. 

5.  Els  subjectes  passius  que  pertanyen  a  una  altre  entitat  musical  d'Inca  tindrà  dret  a  un
bonificació del 10 % havent de presentar la documentació de acrediti tals extrems als efectes de
poder acollir-
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se a la bonificació.

6. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per resolució del president
del patronat de l'OAAT i informades al Consell d'Administració de l'EMMAT, havent de realitzar en
tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'EMMAT.

Les bonificacions dels punts 2 i 3 d'aquest article no es poden simultaneijar i, per tant, s'aplicarà
la que més beneficiï a la unitat familiar.

Article 6è. Normes de gestió.

1.  El  pagament  de  matrícula  es  farà  efectiva  mitjançant  un  ingrés  al  compte  bancari  de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell abans de formalitzar la corresponent matriculació i  serà
irreductible

2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'EMMAT, mitjançant domiciliació de rebuts o bé
mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari a l’Organisme
Autònom Antoni Torrandell.

En el supòsit de que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiliciats, les despeses
que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-se a l'usuari del
deute pendent, el qual s'haurà de  liquidar abans de la finalització de la data d'emissió del rebut.

En el cas de que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5%. 

Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels rebuts no
abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i perdent els drets
que li correspondrien sobre aquesta plaça.  

3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que siguin
conformades per  l'Escola  de  Música  en  funció  de  la  prestació  del  servei,  seran  objecte  de
prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.

4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant càrrecs de
nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al període 9 que
correspondrà al mes de juny).

5. Les baixes  i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauràn de formalitzar per escrit
per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades per la direcció
de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió
Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les mensualitats restants del curs
escolar.

6. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració, els
usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

Article 7è. Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulat en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària, el
Reglament General de Recaptació, o norma que les derogui o substitueixi.
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Disposició final. Vigència.

Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor fins que s'aprovi la
seva derogació o la seva modificació.

SEGON.- Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte
que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal que les
interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

TERCER.- Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu cas,
es  formulin  per  resoldre-les.  En  el  cas  que  no  es  presentés  cap,  s'entendrà  elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

QUART.-  Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoría, i
del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.

Inca, 22 de gener de 2018

El President de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Virgilio Moreno Sarrió
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