ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA I DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE XEREMIES
ARTICLE 1er.
Segons el previst a l'article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual autoritza a establir i exigir preus
públics per a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal, segons les normes
contingudes en el capítol VI del Títol I de la mateixa Llei, l’Ajuntament de Marratxí estableix el Preu Públic per a
la prestació del servei públic de l’escola municipal de musica i de l’escola municipal de xeremies.
ARTICLE 2on.
L'objecte d'aquesta exacció està constituït per la prestació dels serveis consistents en el servei desenvolupat
per l'escola municipal de música i per l’escola municipal de xeremies:
- Classes de solfeig.
- Classes d'instruments.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3r.
L'obligació de contribuir neix des del moment en que es sol·liciti l’assistència al servei.
OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 4rt.
Les persones naturals usuàries d'aquest servei.
CLASSES I TARIFES
ARTICLE 5è.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança estirà constituït per les tarifes següents:
A) DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:
- Matrícula : 35 €
- Classes de Solfeig i instruments:
• Si pertanyen a la banda municipal de música : 12€ mensuals
• Si no pertanyen a la banda municipal de música : 20€ mensuals
L' import de la matrícula, s'abonarà una sola vegada i inclou les classes que s'imparteixin al mes de
setembre.
El curs lectiu complet consta de matrícula i 9 mensualitats.
B) DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE XEREMIES:
- Matrícula i Classes: un únic pagament de 100,00 € per curs
ARTICLE 6è.
De conformitat amb el que preveu l’article 47 del RDLeg 2/2004, s’estableix la delegació de la modificació
dels preus de la present ordenança a la Junta de Govern Local, la qual donarà compta de les seves actuacions
en aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple.
ARTICLE 7è.
Els drets liquidats per l'aplicació de la tarifa, autoritzen l'assistència a les classes per a les quals s'hagi estat
abonat i satisfet la corresponent matrícula.

NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES DE L’ESCOLA DE MÚSICA
ARTICLE 8è.
Els cobraments es duran a terme mitjançant domiciliació bancària gestionada per la Tresoreria Municipal, i es
realitzaran en quatre períodes de la següent manera:
- Primer pagament: Matrícula i Mensualitat del mes de setembre.
- Segon pagament: consistent en tot el primer trimestre, el dels mesos d’octubre, novembre i desembre.
- Tercer pagament: consistent en tot el segon trimestre, el dels mesos de gener, febrer i març.
- Quart pagament: consistent en tot el tercer trimestre, el dels mesos d’abril, maig i juny.
Les quotes exigides per aquesta exacció es liquidaran als deu primers dies de cada un dels trimestres
esmentats. La matrícula i primera mensualitat, abans de començar cada curs lectiu.
Les quotes abonades en cap cas seran retornades als usuaris, tot i que no assisteixin a classe o que no acabin el
trimestre, excepte que el servei no es presti per causes no imputables als mateixos.
NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES DE L’ESCOLA DE XEREMIES
ARTICLE 9è
1. La quota es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei, i el seu cobrament
es farà efectiu abans de l’inici de l’activitat en el número de compte que l’adjudicatari determini.
2. Les quotes abonades en cap cas seran retornades als usuaris, tot i que no assisteixin a classe o que no
acabin el curs, excepte que el servei no es presti per causes no imputables als mateixos.
Com a conseqüència de l’obligació del manteniment de l’equilibri econòmic, l’Ajuntament es farà
càrrec de la diferència entre el preu públic de cada alumne i el cost real de la prestació del servei.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple de la
Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor un cop publicada al BOIB i transcorregut
el termini previst a article 65.2 de la Llei 7/85, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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