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AJUNTAMENT DE BALAGUER
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 36A i 36B, reguladora del preu públic per
la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics - Escola Municipal de Música i Escola de Dansa
Expedient 622/2021. Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 36A i 36B,
reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics - Escola Municipal de
Música i Escola de Dansa.
L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple, del 25 de març de 2021, va acordar aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 36A i 36B, reguladora del preu públic per la
prestació dels serveis d’ensenyaments artístics - Escola Municipal de Música i Escola de Dansa.
Els esmentats acords van ser exposats al públic mitjançant edicte al tauler electrònic d’anuncis, a un diari
dels de major difusió de la província el dia 31 de març de 2021, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
número 62 de data 31 de març de 2021, i sotmesos a tràmit d’audiència del Consell de Persones
Consumidores de Catalunya. Durant el període d’exposició pública i audiència de l’expedient no es van
presentar al·legacions, per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb l’annex que es transcriu
a continuació, i de conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 820, de data 17 de maig de 2021, i l’article
17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Peu de recurs
Contra el present acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent a la seva publicació.
Balaguer, 18 de maig de 2021
El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36A
Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics – Escola Municipal de
Música
Article1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5
de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el
preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics – Escola de Música que es regira per
aquesta ordenança.
Article 2. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per
l’Institut Municipal Progrés i Cultura neix amb la formalització de la corresponent sol·licitud del servei que
s’entendrà definitiva amb la formalització de la matricula i serà independent de la real prestació del servei si
la manca d’aquest es imputable al sol·licitant.
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En aquells serveis prestats de forma ocasional l’obligació del pagament del preu públic neix amb la prestació
de l’esmentat servei.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis
prestats indicats anteriorment. En cas de tractar-se de menor d’edat, seran subjectes passius els pares,
tutors o responsables legals.
Article 4. Quantia
1. Les activitats formatives no incloses dins els programes docents definits i establerts, es taxaran mitjançant
Decret, previ estudi educatiu i econòmic.
2. El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.
3. Les inscripcions o matrícules rebudes a partir de l’1 de gener de cada curs vigent es cobraran en funció
de la quantitat proporcional que en resulti.
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes de l’Escola Municipal de Música
ÀREES/CURSOS

Inscripció / Matrícula
2n. Instrument
15 minuts Instrument reglat
15 minuts Instrument adult
Llenguatge aula jove
Certificacions acadèmiques
Sensibilització (4-5-6)
Iniciació a altres instruments
Iniciació trompeta, trombó i viola
1r. Nivell Elemental (altres instruments)
2n .Nivell Elemental
3r.Nivell Elemental
4t.Nivell Elemental
1r.2n.3r.4t. Nivell Professional
Acompanyament (optativa)
M1-M2-M3-M4
Aula Jove
Preparació conservatori
Escola adults instrument 30’
Escola adults instrument 30’ (jubilats)
Escola adults instrument 45’ (jubilats)
Escola adults llenguatge
Escola adults llenguatge (jubilats)
Escola adults música de cambra (guitarra/percussió)
Escola adults música de cambra (guitarra/percussió) (jubilats)
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IMPORT (€)

50,00
28,63
14,19
30,84
20,00
22,82
25,31
64,22
47,99
67,49
76,71
105,14
108,37
116,55
28,58
108,84
82,49
116,55
64,12
58,00
85,81
30,76
27,98
29,49
24,08
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45,67
18,00
30,00

Si un alumne es matricula a nivells diferents de llenguatge musical i d’instrument, la tarifa que s’aplicarà serà
la corresponent al nivell de llenguatge musical.
Lloguer instruments:
1. Els alumnes que no disposin d’instrument propi podran sol·licitar el préstec del mateix a l’Escola Municipal
de Música. El préstec restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments per part de l’Escola.
2. Els alumnes que gaudeixin del préstec d’algun instrument seran els responsables de la seva conservació i
manteniment (cordes els alumnes de corda, canyes els clarinets i saxos). En el cas que l’instrument pateixi
algun desperfecte causat per un accident involuntari, l’alumne se’n farà càrrec de la seva reparació.
3. Durant el primer any de préstec aquest serà gratuït i a partir del segon any, es pot continuar gaudint del
instrument de l’escola abonant la tarifa de lloguer de 10 euros al mes.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6è d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes,
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. S’aplicaran tarifes reduïdes dels preus als subjectes passius que hagin de satisfer aquest preu públic en
els següents dels casos:
a) En el cas de família nombrosa i/o monoparental, la tarifa reduïda serà objecte d’un descompte del deu per
cent, en els conceptes de mensualitat.
b) En el cas de ser més d’un membre de la mateixa família de la mateixa unitat familiar, la tarifa reduïda serà
objecte d’un descompte del cinc per cent a la mensualitat.
2. Les tarifes reduïdes fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat
havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calgui.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents
rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo d’acord amb el quadre de tarifes.
2. Les persones interessades en la prestació del servei a que es refereix aquesta ordenança presentaran
davant els òrgans corresponents de l’Escola de Música la sol·licitud d’inscripció, dins el termini fixat, i
s’acceptarà d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Article 8. Normes de gestió
Els serveis de recaptació aprovarà mensualment les diferents liquidacions a pagar per cada obligat en funció
dels serveis sol·licitats en la matrícula, i de la resta de serveis ocasionals que s’hagin prestat durant aquell
mes.
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Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es trobaran exemptes de l’impost sobre el
valor afegit d’acord amb l’article 20.U.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, únicament quan es compleixin els següents dos requisits:
a) Un requisit subjectiu, segons el qual les esmentades activitats han de ser realitzades per entitats de dret
públic o entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats, això és, un centre d’ensenyament
que es considerarà autoritzat o reconegut quan les seves activitats siguin única o principalment
l’ensenyament de matèries incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu espanyol, tenint tal
consideració aquelles unitats econòmiques integrades per un conjunt de mitjans materials i humans
ordenats amb caràcter de permanència amb la finalitat de prestar de manera continuada serveis
d’ensenyament, no sent necessari, a aquests efectes que el centre d’ensenyament disposi de local
determinat. No obstant això, en cas que un empresari realitzi una activitat principal diferent de
l’ensenyament, i una activitat d’ensenyament, el rellevant per a l’aplicació de l’exempció a aquesta segona
serà que es presti un servei d’ensenyament objectivament inclòs en algun dels esmentats plans de estudis.
i b) Un requisit objectiu. Com ha assenyalat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’ensenyament és
aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre un professor i els
estudiants, acompanyada, a més, d’un conjunt d’altres elements que inclouen els corresponents a les
relacions que s’estableixen entre professors i estudiants i els que componen el marc organitzatiu del centre
en el qual s’imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.
L’exempció no és aplicable, als serveis d’ensenyament que versin sobre matèries no incloses en algun dels
plans d’estudis de qualsevol dels nivells o graus de sistema educatiu espanyol. La competència per a
determinar si les matèries que són objecte d’ensenyament per un determinat centre educatiu es troben o no
incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu a efectes de l’aplicació de l’esmentada exempció,
correspon al Ministeri d’Educació o bé la Comunitat autònoma corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36B
Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics – Escola de Dansa
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de
5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el
preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics – Escola de Dansa, que es regirà per
aquesta ordenança
Article 2. Naixement de l’obligació del pagament
L’obligació del pagament del preu públic del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per
l’Institut Municipal Progrés i Cultura neix amb la formalització de la corresponent sol·licitud del servei que
s’entendrà definitiva amb la formalització de la matrícula i serà independent de la real prestació del servei si
la manca d’aquest es imputable al sol·licitant.
La persona responsable del servei notificarà mensualment les variacions que s’hagin pogut produir respecte
les dades existents en les inscripcions realitzades pels interessats.
Article 3. Obligats al pagament
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Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis
prestats indicats anteriorment. En cas de tractar-se de menor d’edat, seran subjectes passius els pares,
tutors o responsables legals.
Article 4. Quantia
1. Les activitats formatives no incloses dins els programes docents definits i establerts, es fixaran mitjançant
decret, previ estudi educatiu i econòmic.
2. El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.
3. Les inscripcions o matrícules rebudes a partir de l’1 de gener de cada curs vigent es cobraran en funció
de la quantitat proporcional que en resulti.
La quantia del preu públic es determinarà aplicat les tarifes següents:
Tarifes de l’Escola de Dansa
CONCEPTE

IMPORT (€)

Epígraf 1. Inscripció
Inscripció

25,60 € / curs acadèmic

Epígraf 2. Iniciació (1 sessió setmanal d’una hora de durada)
Taller d’iniciació a la dansa

21,30 € / mes

Epígraf 3. Sessions setmanals d’una hora de durada
Taller de dansa clàssica
Taller de dansa moderna contemporània
Taller de dansa espanyola
Taller de balls de saló / salsa / swing

23,65 € / mes

Taller de danses urbanes
Taller d’activitats dirigides
Taller de dansa oriental i bollywood
Epígraf 4. Sessions setmanals d’una hora i 30 minuts de durada
Taller de dansa clàssica
Taller de dansa moderna - contemporània
Taller de dansa urbana
Taller d’activitats dirigides

31,93 € / mes

Taller de dansa espanyola
Taller de balls de saló / salsa / swing
Taller de dansa oriental i bollywood
Epígraf 5. Sessions setmanals de dos hores de durada
Taller de dansa clàssica

37,84 € / mes

Taller de dansa moderna - contemporània
Taller de dansa urbana
Taller d’activitats dirigides
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Taller de dansa espanyola
Taller de balls de saló / salsa / swing
Taller de dansa oriental i bollywood
Epígraf 6. Sessions setmanals de tres hores de durada
Taller de dansa clàssica
Taller de dansa moderna - contemporània
Taller de dansa urbana
Taller d’activitats dirigides

49,67 € / mes

Taller de dansa espanyola
Taller de balls de saló / salsa / swing
Taller de dansa oriental i bollywood
Epígraf 7. Sessions setmanals de quatre hores de durada
Taller de dansa clàssica
Taller de dansa moderna - contemporània
Taller de dansa urbana
Taller d’activitats dirigides

66,22 € / mes

Taller de dansa espanyola
Taller de balls de saló / salsa / swing
Taller de dansa oriental i bollywood
Epígraf 8. Tallers trimestrals
Inscripció
Cost trimestral del taller

8,45 € / taller
62,75 € / taller

Epígraf 9. Altres conceptes
Classes de reforç
Reserva de plaça, en cas d’absència d’un mes continuat

14,90 € / mes
7,45 € / mes

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes,
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. S’aplicaran tarifes reduïdes dels preus als subjectes passius que hagin de satisfer aquest preu públic en
els següents casos:
a) En el cas de família nombrosa i/o monoparental, la tarifa reduïda serà objecte d’un descompte del deu per
cent a la mensualitat.
b) En el cas de ser més d’un membre de la mateixa família de la mateixa unitat familiar, la tarifa reduïda serà
objecte d’un descompte del cinc per cent a la mensualitat.
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c) En el cas de cursar més d’una assignatura dins de la mateixa escola, la tarifa reduïda serà objecte d’un
descompte del cinc per cent a la mensualitat.
2. Les tarifes reduïdes fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat
havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calgui.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents
rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo, d’acord amb els quadres de tarifes.
El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment, d’acord amb les dades que figurin en les inscripcions
realitzades pels interessats i a les variacions notificades pels responsables del servei. Les inscripcions
s’abonaran en la liquidació corresponent a la primera mensualitat.
Disposició addicional
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es trobaran exemptes de l’impost sobre el
valor afegit d’acord amb l’article 20.U.9è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, únicament quan es compleixin els següents dos requisits:
a) Un requisit subjectiu, segons el qual les esmentades activitats han de ser realitzades per entitats de dret
públic o entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats, això és, un centre d’ensenyament
que es considerarà autoritzat o reconegut quan les seves activitats siguin única o principalment
l’ensenyament de matèries incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu espanyol, tenint tal
consideració aquelles unitats econòmiques integrades per un conjunt de mitjans materials i humans
ordenats amb caràcter de permanència amb la finalitat de prestar de manera continuada serveis
d’ensenyament, no sent necessari, a aquests efectes que el centre d’ensenyament disposi de local
determinat. No obstant això, en cas que un empresari realitzi una activitat principal diferent de
l’ensenyament, i una activitat d’ensenyament, el rellevant per a l’aplicació de l’exempció a aquesta segona
serà que es presti un servei d’ensenyament objectivament inclòs en algun dels esmentats plans de estudis.
i b) Un requisit objectiu. Com ha assenyalat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’ensenyament és
aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre un professor i els
estudiants, acompanyada, a més, d’un conjunt d’altres elements que inclouen els corresponents a les
relacions que s’estableixen entre professors i estudiants i els que componen el marc organitzatiu del centre
en el qual s’imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.
L’exempció no és aplicable, als serveis d’ensenyament que versin sobre matèries no incloses en algun dels
plans d’estudis de qualsevol dels nivells o graus de sistema educatiu espanyol. La competència per a
determinar si les matèries que són objecte d’ensenyament per un determinat centre educatiu es troben o no
incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu a efectes de l’aplicació de l’esmentada exempció,
correspon al Ministeri d’Educació o bé la Comunitat autònoma corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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