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ORDENANÇA
Reguladora del
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
MUNICIPALS DE FORMACIÓ I D’ACTIVITATS MUSICALS
NORMES REGULADORES
Article 1.
De conformitat a l’article 127 , amb relació a l’article 41 , ambdós del R.D.L.
2/2004 , de 5 de Març , per el que se aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals , l’Ajuntament de Calvià seguirà percebent el preu públic per la
prestació dels Serveis Municipals de Formació i d’Activitats Musicals , que es regirà
per la present Ordenança .
FET IMPOSABLE
Article 2.
L’objecte de aquest preu públic es la prestació de cursos de formació i la
realització de actuacions musicals de :
-

La Banda Municipal de Música de Calvià.
El Cor de Calvià
L’Escola de ball de bot de Calvià.
L’Escola Municipal de Música de Calvià Josep Rubio Amengual.
OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3.
Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis
objecte d’aquest preu públic .
QUANTIA
Article 4.
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança será la fixada al
Quadre de Tarifes contingut a l’apartat següent.
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2. Las tarifes d’aquest preu públic seran les següents :
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE CALVIA

EUROS

Actuacions per l’ Ajuntament de Calvià

406,35

Actuacions per col·lectius del Municipi de Calvià

598,23

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors,
i per a particulars

700,00

COR DE CALVIA ( ADULTS )
Actuacions per l’Ajuntament de Calvià

338,62

Actuacions per col·lectius del Municipi de Calvià

508,47

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors,
i per a particulars

550,00

ESCOLA DE BALL DE BOT DE CALVIA
Actuacions per l’ Ajuntament de Calvià

225,75

Actuacions per col·lectius del Municipi de Calvià

315,26

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors,
i per a particulars

400,00

ESCOLA DE MUSICA
Formació no reglada
Cursos de formació no reglada, per alumna i alumne i assignatura
residents

200,00

Cursos de formació no reglada, per alumna i alumne i assignatura
no residents

500,00

Formació reglada (Grau elemental)
Obertura d’expedient

25,00

Curs complet (residents)

500,00

Curs complet (no residents)

1.200,00

Matrícula per assignatura

100,00

Ampliació de matrícula

100,00
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BONIFICACIÓ
Article 5 .
S'estableix una bonificació per a qualsevol membre de família nombrosa que es
matriculi en activitats municipals no reglada. La quantia de la bonificació serà:
- del 10% per a famílies nombroses generals
- del 25 % per a famílies nombroses especials
NORMES DE GESTIÓ
Article 6 .
1. Contractació del serveis.- La contractació del serveis es realitzarà
mitjançant sol·licitud dirigida al concessionari dels serveis. L’esmentat
concessionari establirà un calendari de les actuacions i el posarà en
coneixement de l’Ajuntament.
2. Durada de les actuacions.- Les actuacions, fora de les actuacions per a
l'Ajuntament de Calvià que es realitzaran de franc, tal com indica el
contracte, seran d'una durada màxima d'una hora i mitja per a la Banda de
Música i d'una hora per al Cor de Calvià.
3. Cobrament de tarifes .- La persona adjudicatària del servei presentarà una
factura una vegada realitzada l'actuació, en el cas de fer una actuació per a
l'Ajuntament de Calvià. En el cas d'actuacions per a altres col·lectius,
l'import es farà efectiu abans de l’actuació i serà percebuda per al
concessionari del servei.
4. Actualització de tarifes.- La quantia de les tarifes de l’article 4 podrà
actualitzar-se , en cada inici de l’any natural , mitjançant l’aplicació com a
màxim , sobre les que en aquell moment estiguin vigents , de la variació
percentual experimentada per l’índex general de preus al consum (IPC)
durant el període transcorregut des de l’anterior determinació de tarifes.
L’actualització d’aquestes tarifes en quantia que superi dit percentatge
precisarà de l’informe tècnic-económic justificatiu de l’actualització que es
proposi.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el dia 20 de maig de
2013 i, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies
comptats a partir de la seva publicació, conformement al que disposen els articles 70.2 i
65.2 de la Llei 7/1985, de Bases de les Hisendes Locals. La seva vigència continuarà
fins que no sigui derogada o modificada.
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