
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

La Comissió Informativa a la seva sessió de data 24 de gener de 2019 va aprovar l'anterior;

"INFORME-PROPOSTA QUE EMET LA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL EN RELACIÓ
A  L'EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  PREUS
PUBLICS  PER  LA PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  DE  L'ORGANISME  AUTÒNOM  DE  MÚSICA
ANTONI TORRANDELL

Antecedents de fet.-

En data 4 de juliol de 2018 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'Organisme  Autònom  de  Música  Antoni  Torrandell,  publicant-se  en  la  página  web
municipal en data 4 de juliol de 2018 i finalitzant el termini d'exposició en data 25 de juliol de 2018,
sense que cap ciutadà u organització representativa hagüés manifestat la seva opinió, 

En data 25 d'octubre de 2018 el Plenari de la Corporació va aprovar inicialment la modificació de
l'ordenança que regula la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell,
havent-se publicat  en el  BOIB núm. 138 de 3 de novembre de 2018,  l'aprovació  inicial  de la
modificació del preu públic per la prestació de serveis a l'Organisme Autònom Antoni Torrandell,
concedint  un  termini  de  trenta  dies  hàbils  a  partir  de  la  publicació  del  present  edicte  per  la
presentació d'al·legacions o reclamacions.

Dins  el  termini  d'exposició  pública,  en  data  28  de  novembre  de  2018,  es  va  presentar  en  el
Registre d'Entrades de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell amb número 34 al·legació
de la Sra. Ana Blesa Guerrero.

En l'al·legació presentada la Sra. Blesa sol·licitada que li sigui aplicat el descompte del 50% per
familia nombrosa de conformitat amb l'establert a l'article 12. punt 2, de la Llei 40/2003 de 18 de
novembre de protecció de les famílies nombroses que estableix:

"2. En el  ámbito de la educación se establecen los siguientes beneficios.
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por ciento a los
miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50
por ciento para los de categoría general de las tasas o precios públicos que se apliquen a los
derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y
profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos en el citado ámbito".   

En quant a l'al·legació presentada s'ha emès el següent informe en data 21 de gener de 2019;

"Antecedents de fet.-

En data 25 d'octubre de 2018 el Plenari de la Corporació va aprovar inicialment la modificació de
l'ordenança que regula la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell,
havent-te  publicat  en el  BOIB núm.  138 de 3  de novembre de 2018,  l'aprovació  inicial  de  la
modificació del preu públic per la prestació de serveis a l'Organisme Autònom Antoni Torrandell,
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concedint  un  termini  de  trenta  dies  hàbils  a  partir  de  la  publicació  del  present  edicte  per  la
presentació d'al·legacions o reclamacions.

Dins  el  termini  d'exposició  pública,  en  data  28  de  novembre  de  2018,  es  va  presentar  en  el
Registre d'Entrades de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell amb número 34 al·legació
de la Sra. Ana Blesa Guerrero.

En l'al·legació presentada la Sra. Blesa sol·licitada que li sigui aplicat el descompte del 50% per
família nombrosa de conformitat amb l'establert a l'article 12. punt 2, de la Llei 40/2003 de 18 de
novembre de protecció de les famílies nombroses que estableix:

"2. En el  ámbito de la educación se establecen los siguientes beneficios.
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por ciento a los
miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50
por ciento para los de categoría general de las tasas o precios públicos que se apliquen a los
derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y
profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos en el citado ámbito".   

 Fonaments de dret.-

La  Disposició  Final  1ª  de  la  Llei  40  /2003,  de  18  de  novembre  de  Protecció  a  les  famílies
nombroses estableix; 

"Esta  ley , que, de acuerdo con lo previsto en los arts.  39 y 53 de la Constitución, define las
condiciones básicas para  garantizar  la  protección social,  jurídica y  económica de  las  familias
numerosas, resulta de aplicación general al amparo del art. 149.1.1ª, 7ª y 17ª de la Constitución.
Se exceptúan de lo anterior los arts. 11 a 16, ambos inclusive, que resultan sólo de aplicación
directa en el ámbito de la Administración General del Estado."

Els articles que menciona la Sra. Blesa en el seu escrit no son d'aplicació a l'Administració Local,
tal i com estableix la disposició final 1ª.

Per altre part, l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix 

"1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacio-
nales.

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establez-
can en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley...."

L'article 24 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix la possibilitat d'es-
tablir taxes d'import diferenciat en funció de criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes
obligats a abonar-les.

En la mateixa conclusió es pot arribar respecte dels preus públics quan l'article 44.2 del TRLRHL, es -
tableix que;

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F



"2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos
casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la co -
bertura de la diferencia resultante si la hubiera"

Concretament,  respecte  de les famílies nombroses,  la única bonificació que es contempla en el
TRLRHL esta a l'article 74.4 respecte de l'IBI, i encara en caràcter potestatiu, sense que es mencioni
respecte a les taxes i preus públics cap bonificació  o exempció de les famílies nombroses.

Per tant, concedir bonificacions en les taxes a les famílies nombroses es una opció que té la Corpo -
ració sempre que consideri que aquestes tenen menor capacitat econòmica que la resta de famílies,
en quant als preus públics de l'Escola de Música es poden basar en que existeixen raons socials que
aconsellen bonificar a les famílies nombroses, però es a la Corporació la que en l'àmbit de la seva
autonomia li correspon reconèixer aquesta situació.

En conseqüència, no es obligatòria establir bonificacions a les famílies nombroses pels preus públics
de l'Escola Música, i la Tècnica que subscriu informa desfavorablement l'estimació de l'al·legació
presentada a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de
serveis a l'Escola de Música."

Fonaments de dret.-

-  Articles 41 al 47 i 127 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- Articles 24 al 27 de la  Llei 8/1989, de 13 d'abril de Taxes i Preus Públics.

- Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Atès l'establert,  es considera que l'expedient ha seguit  la  tramitació establerta en la legislació
aplicable, havent de procedir a la seva aprovació pel Plenari de conformitat amb l'article 47 del Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març,

Per  tot  l'exposat,  i  de conformitat  amb l'establert  a l'article  175 del  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la qui subscriu eleva la següent Proposta de Resolució;

PRIMER.-  Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Ana Blesa Guerrero, en relació a
l'expedient de modificació de l'ordenança reguladora de preus públics per la prestació de serveis
de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, de conformitat amb l'informe emès per la
Tècnica d'Administració General de data 21 de gener de 2019 i que es transcriu  en el present
Acord.

SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics per la
prestació de serveis de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell d'Inca, una vegada resoltes les
al·legacions presentades, el qual tindrà el següent contingut literal:
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"Ordenança  reguladora  dels  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  de  l’Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell

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’Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant la present Ordenança.

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’Organisme Autònom 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'Organisme Autònom 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 36,76 €

Segon
Música I 0,75 18,38 €
Moviment I 0,75 18,38 €

36,76 €
Tercer

Música II 0,75 15,32 €   
Moviment II 0,75 15,32 €   
Taller d’orientació instrumental 1,00 15,32 €   

45,96 €  

GRAU PREPARATORI
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Primer
Llenguatge 0,75 19,40 €   
Instrument individual 0,50 19,40 €   
Conjunt coral 0,75 19,40 €   
Expressió corporal 0,75 19,40 €   

77,60 €  

GRAU ELEMENTAL

Primer
Instrument individual 1,00 51,05 €   
Llenguatge 2,00 25,53 €   
Instrument col·lectiu 1,00 25,53 €   

102,11 €  
Segon

Instrument individual 1,00 51,05 €   
Llenguatge 2,00 25,53 €   
Instrument col·lectiu 1,00 25,53 €   

102,11 €  
Tercer

Instrument individual 1,00 51,05 €  
Llenguatge 2,00 25,53 €  
Instrument col·lectiu 1,00 25,53 €  
Conjunt coral 1,00 10,21 €  

112,32 €  
Quart

Instrument individual 1,00 51,05 €  
Llenguatge 2,00 25,53 €  
Instrument col·lectiu 1,00 25,53 €  
Conjunt coral 1,00 10,21 €  

112,32 €  
Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2 
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent més un 10%

GRAU MITJÀ

Primer

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

Instrument individual 1,00 42,88 € 
Llenguatge musical 2,00 27,57 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20,42 €

90,87 € 
CANT

Cant 1,00 39,82 €
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Repertori 1,00 20,42 €
Llenguatge musical 2,00 26,55 €
Cor 1,50 24,50 €
Italià aplicat al cant 1,00 20,42 €
Francès aplicat al cant 1,00 20,42 €

152,13 €

Segon

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

Instrument individual 1,00 42,88 €
Llenguatge musical 2,00 27,57 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20,42 € 
Piano complementari 0,50 15,32 €

106,19 € 

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ

Instrument individual 1,00 42,88 €
Llenguatge musical 2,00 27,57 € 
Conjunt  1,50 20,42 €

90,87 €

CANT
Cant 1,00 39,82 €
Repertori 1,00 20,42 €
Llenguatge musical 2,00 26,55 €
Cor 1,50 24,50 €
Italià aplicat al cant 1,00 20,42 €
Francès aplicat al cant 1,00 20,42 €
Piano complementari 0,5 15,32 € 

167,45 €

Tercer

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

Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia 2,00 27,57 € 
Conjunt/Orquestra 2,00 35,74 € 
Piano complementari 0,50 15,32 € 
Música de cambra 1,00 15,32 € 

136,83 € 

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
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Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia  2,00 27,57 € 
Cor  1,50 27,57 €
Música de cambra 1,00 15,32 € 

113,34 €         

GUITARRA
Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia 2,00 27,57 € 
Cor 1,50 27,57 € 
Música de cambra 1,00 15,32 € 
Piano complementari 0,50 15,32 €

            128,66 €        
CANT

Cant 1,00 39,82 €
Repertori 1,00 20,42 €
Harmonia  2,00 27,57 €
Música de cambra 1,00 15,32 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20,42 €
Piano complementari 0,5 15,32 €

138,87 €

Quart

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

Instrument individual 1,00 42,88 €
Harmonia 2,00 27,57 € 
Història de la música 1,00 15,32 € 
Conjunt/Orquestra 2,00 35,74 €
Piano complementari 0,50 15,32 €
Música de cambra 1,00 15,32 € 

           152,15 €         
PIANO

Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia  2,00 27,57 € 
Història de la música 1,00 15,32 € 
Cor  1,50 27,57 €
Música de cambra 1,00 15,32 € 
Acompanyament 1,00 26,55 € 

            155,21 €         
ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia  2,00 27,57 €
Història de la música 1,00 15,32 € 
Cor  1,50 27,57 € 
Música de cambra 1,00 15,32 € 
Baix Continu/Improvisació 1,00 26,55 € 
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            155,21 €         
GUITARRA

Instrument individual 1,00 42,88 € 
Harmonia 2,00 27,57 € 
Història de la música 1,00 15,32 €
Cor 1,50 27,57 € 
Música de cambra 1,00 15,32 €
Piano complementari 0,50 15,32 €

            143,98 €         
CANT

Cant 1,00 39,82 €
Repertori 1,00 20,42 €
Harmonia  2,00 27,57 €
Història de la música 1,00 15,32 €
Música de cambra 1,00 15,32 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20,42 €
Piano complementari 0,5 15,32 €

        154.19 

Cinqué

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

Instrument individual 1,50 53,60 €
Història de la música 1,00 15,32 € 
Orquestra 2,00 35,74 €
Música de cambra 1,00 15,32 € 

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           155,97€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

           169,76€         
PIANO

Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 € 

Música de cambra 1,00 15,32 € 
Acompanyament 1,00 26,55 € 

            
Opció 1

Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           146,78€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
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           145,25€         
        

ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 € 

Música de cambra 1,00 15,32 € 
Baix Continu/Improvisació 1,00 26,55 €

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           146,78€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
           145,25€         

            155,21 €         
GUITARRA

Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 €

Música de cambra 1,00 15,32 €
Opció 1

Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           120,23€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

           134,02€   
       

CANT
Cant 1,00 39,82 €
Repertori 1,00 20,42 €
Història de la música 1,00 15,32 €
Música de cambra 1,00 15,32 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20,42 €

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           147,29€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

           161,08€  

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F



Sisé

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

Instrument individual 1,50 53,60 €
Història de la música 1,00 15,32 € 
Orquestra 2,00 35,74 €
Música de cambra 1,00 15,32 € 

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           155,97€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

           169,76€         
PIANO

Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 € 

Música de cambra 1,00 15,32 € 
Acompanyament 1,00 26,55 € 

            
Opció 1

Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           146,78€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
           145,25€         

        
ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 € 

Música de cambra 1,00 15,32 € 
Baix Continu/Improvisació 1,00 26,55 €

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           146,78€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
           145,25€         

            155,21 €         
GUITARRA
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Instrument individual 1,50 53,60 € 

Història de la música 1,00 15,32 €

Música de cambra 1,00 15,32 €
Opció 1

Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           120,23€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

           134,02€   
       

CANT
Cant 1,00 39,82 €
Repertori 1,00 20,42 €
Història de la música 1,00 15,32 €
Música de cambra 1,00 15,32 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20,42 €

Opció 1
Anàlisi 1,50 20,67€
Assignatura optativa 1,00 15,32€

           147,29€

Opció 2 Fonaments 2,50 34,46€
Piano complementari 0,50 15,32€

                    161,08€  
B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA

Grau Assignatura Hores Quota mensual

Primer
Instrument individual 0,75 56,16 € 
Taller d'ensemble 1,00 26,55 € 
Llenguatge musical 1,00 26,55 € 

109,26 €         
Segon

Instrument individual 0,75 51,05 € 
Taller d'ensemble 1,00 26,55 € 
Llenguatge musical 1,00 26,55 €
Harmonia/improvisació 1,00 26,55 € 

           130,70 €         
Tercer

Instrument individual 0,75 51,05 €
Taller d'ensemble 1,00 26,55 €
Llenguatge musical 1,00 26,55 €
Harmonia/improvisació 1,00 26,55 €

            130,70 €   
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Quart

Instrument individual 0,75 51,05 € 
Taller d'ensemble 1,00 26,55 €
Llenguatge musical 1,00 26,55 €
Harmonia/improvisació 1,00 26,55 €

        130,70 €

 

C. ALTRES

Grau Assignatura Hores Quota mensual

Big Band 1,50 35,74 € 
Informàtica musical 2,00 45,95 € 
Tècniques d’enregistrament 1,00 45,95 €

PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu 1,00             132,73 €             
Master class 35,74 € 
Taller 15,32 € sessió

76,58 € setmanals
255,25 € mensuals

D. ENSENYAMENTS NO REGLATS

Grau Assignatura Hores Quota mensual

MÚSICA

Música tradicional 1 sessió setmanal 71,47 €

Instrument individual 0,50 49,01 € 
Llenguatge musical 1,00 24,50 €

73,51 €

Instrument individual 0,75 71,47 € 
Llenguatge musical 1,00 24,50 €

95,97 €

Instrument individual 1,00 95,97 € 
Llenguatge musical 1,00 24,50 €

120,47€
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CANT
Cant 0,50 49,01 € 
Corepetició 0,50 49,01 €
Llenguatge musical 1,00 24,50 €
 122,52€
 

DANSA
Iniciació (4 a 6 anys) 2,00 43,90 €
Assignatura complementària 1,00 24,50 €

68,40 €

Bàsic (7 a 9 anys) 2,00 43,90 €
Assignatura complementària 1,00 24,50 €

68,40 €

Intermedi 3,00 65,34 €
Assignatura complementària 1,00 24,50 €

89,84 €

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, havent d'aportar la següent documentació:

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) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de família
nombrosa conviuen en el mateix domicili.

3. En el cas de matriculació d'un segon germa/germana, les tarifes es redueixen en un 25% a partir
del segon germa o germana. El descompte del 25% s'aplicarà sobre la tarifa de major quantia. 

4. Els alumnes matriculats d'una família monoparental (constituïda per un sol progenitor amb el qual
convisqui  el  fill  consaguini  o  adoptat  i  que  constitueixi  el  seu  sustentador  únic)  gaudiran  d'una
bonificació  d'un  25% del  preu  públic  en  les  tarifes  descrites  a  l'article  4,  havent-se  d'acreditar
mitjançant  documentació  que  acrediti  que  es  tracta  d'una  família  monoparental  i  certificat  de
convivència.

5. Les víctimes d'un delicte de violència de gènere, així com els menors que estiguin sota la seva
pàtria potestat o guàrda i custòdia, gaudiran d'una bonificació d'un 25% en les tarifes descrites a
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l'article 4. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferme que acrediti que ha
estat víctima d'un delicte de violència de gènere i el certificat de convivència.

6. Les persones que tenguin la consideració legal de discapacitat en grau igual o superior al 33%
gaudiran  d'una  bonificació  del  25% del  preu  públic  en  les  tarifes  descrites  a  l'article  4,  havent
d'acreditar,  la  condició  de  minusvàlidesa,  mitjançant  la  presentació  del  certificat  de  discapacitat
expedit per l'òrgan competent.

7. 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-
se a la bonificació.

8. 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.

9. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5 i 6 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.

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%, iniciant-se
el procediment de constrenyiment corresponent. 

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, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent de
les quantitats pendents.  

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
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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.

Si la baixa de l'alumne matriculat, es per motius aliens a l'Organisme Autònom, no tindrà dret a la
devolució de la tarifa abonada, llevat de que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat
notificada abans de l'inici de l'activitat.

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, i l'ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i
altres ingressos de dret públic locals o norma que les derogui o substitueixi.

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."

TERCER.-  Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'ordenança de preus públics en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, entrant
en vigor de conformitat amb l'establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

Aquest es el parer de la qui subscriu, no obstant el Ple de la Corporació acordarà el més adient als
interessos municipals.

Inca, 22 de gener de 2019.

La Tècnica d'Administració General,

Sgt. Catalina Pons Bestard.

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Vist l’anterior informe-proposta de resolució, l'assumeix i manifesta la seva conformitat, per la qual
cosa l'eleva al Ple de la Corporació per la seva aprovació.

Inca, 22 de gener de 2019

El President,
Virgilio Moreno Sarrió

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F


