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31.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PE R LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL I L’ES COLA DE 
MÚSICA DE BINISSALEM   
 
 
Article 1r. Concepte 
Conformement al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDL 
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per prestació de serveis especificats a les tarifes contingudes a 
l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança les persones 
sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares i tutors de l’infant 
beneficiat. 
 
Article 3r. Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes 
contingudes a l’apartat següent. Les tarifes s’apliquen a cada un dels cursos indicats. 
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents: 
 
A) ESCOLETA MUNICIPAL: 

 
1. Per alumnes empadronats al municipi: 
 

 2012/2013 

- Matrícula 119,00 € 

-   Servei   escoleta mensual (09:00-12:00/   15:00-17:00) 170,00 € 

- Servei guarderia matins mensual (07:30 / 09:00) 27,00 € 

- Servei de menjador mensual 113,00 € 

- Servei de menjador aïllat 6,50 € 

 -Servei de guarderia aïllat aïllat- 7€", 7,00 € 

 
2. Per alumnes no empadronats al municipi: 
 

S’aplicarà la mateixa tarifa, incrementada en un 30% 
 
 

B) ESCOLA DE MÚSICA: 
 

1. Tarifes per empadronats al municipi 
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Matrícula: 20 € 
 

 Preu per mes 

Música i moviment (3-4 anys) 

45’/setm. 
25.00 € 

Música i moviment (5 anys) 

1h30’/setm 
31.50 € 

1 alum.62.00 € 

2 alum.40.00€ 

Iniciació (6-7 anys) 

45’ Llenguatge 

30’ instrument  

3 alum.30.00€ 

1 alum.93.00 € 

2 alum.58.00€ 

Estudis No Reglats. 

1h llenguatge 

45’ instrument  

3 alum.45.00€ 

- - 

- - 

Adults Instrument. 

45’ Instrument Individual. 
78.00 € 

1 alum.93.00 € 

2 alum.58.00€ 

Adults Clàssica 

1h Llenguatge 

45’ Instrument Individual 

3 alum.45.00€ 

1 alum.105.00€ 

2 alum.70.00€ 

Adults Moderna. 1r 

1h Llenguatge 

1h30’ Combo 

45’ Instrument Individual 

3 alum.57.00€ 

1 alum.112.00€ 

2 alum.75.00€ 

Adults Moderna. 2n,3er i 4rt 

1h Llenguatge 

45’ Harmonia 

1h30’ Combo 

45’ Instrument Individual 

3 alum.65.00€ 

Classe individual. 

1 hora setmanal. 

 

103.00€ 

Combo  1h 30’ 31.50€ 

Dansa 2h/setmana 38.00 € 

  

Col·lectiva 1h 

 (grups petits) 
27.00€ 

Col·lectiva 1h 15.00€ 

Col·lectiva 1h30’ 20.00€ 

 

2. Tarifes per no empadronats al municipi 
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S’aplicarà un increment del 10% damunt les corresponents equivalents a 
empadronats. 

 
 
Notes d’aplicació a la tarifa de l’Escola de Música: 
1) Tindran matrícula gratuïta aquells alumnes empadronats que: 
• Siguin membres d’una associació musical de Binissalem 
2) S’aplicaran els següents descomptes damunt la tarifa als matriculats empadronats: 
-10% si són 2 els familiars matriculats. 
-10% alumnes amb carnet de família nombrosa. 
-15% si són 3 o més els familiars matriculats 
-25% si l’alumne cursa 2 assignatures i a més té un familiar matriculat a l’escola. 
3)A proposta del Batle, la Junta de Govern podrà decidir aplicar el preu per 
empadronats a aquelles persones que tinguin vincles singulars de naturalesa familiar o 
econòmica que siguin considerats d’interès per la vida social del municipi. 
 
Article 4t. Obligació al pagament 
 
El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei, i el seu 
cobrament es farà efectiu a la primera quinzena del mes corresponent pels serveis 
administratius de l’Ajuntament. 
 
Article 5è. Ajudes i subvencions 
 
Es podran donar subvencions de fins al 100% de la quota resultant de l’article 3.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions hauran de gaudir d’un informe favorable dels 
serveis socials i es concedirà exclusivament a aquelles persones que per la seva situació 
psicosocial no puguin fer front a les tarifes indicades. 
Les sol·licituds es podran demanar en qualsevol moment, però només tindran  efecte a 
partir de les quotes posteriors a la seva aprovació. 
La subvenció serà acordada per la Junta de Govern. 
La forma de fer-se efectiva serà mitjançant la reducció de la quantia a pagar que resulti 
de l’article anterior. 
 
 
2. La sol·licitud d’una plaça a qualsevol escola depenent de l’Ajuntament, es realitzarà 
mitjançant l’imprès oficial de sol·licitud de plaça corresponent, que s’haurà 
d’acompanyar amb la documentació pertinent. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança, originàriament aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 
30 d’octubre de 2001, s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 


