
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA DE DANSA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ)  del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (TRHL),  de 
conformitat  amb  el  que  disposen  els  articles  15   a  19  d’aquest  text  legal,  aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escola de dansa, que es regirà 
per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ensenyament de dansa 
tant per infants, joves i adults, i altres serveis complementaris, propis de les escoles de 
dansa.
 
Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
que  sol·licitin  o  es  beneficiïn  de  la  prestació  de  serveis  o  realització  de  les  activitats 
d’ensenyament i altres complementaris  que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels alumnes, o en el seu 
cas, els propis alumnes de l’escola de dansa.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

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 aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen 
tarifes reduïdes. 

Article 6. Quota tributària

1.  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

MATRÍCULES €/any
Adults (a partir de 19 anys) 39 €
Infants i joves (3 a 18 anys) 34 €
Adults matriculats curs anterior 23,40 €
Infants matriculats curs anterior 20,40 €
Infants €/ trimestre

1 classe de ¾ h/setmana 55 €
1 classe d’1 h/setmana 60 €
1 classe d’ 1,5 h/setmana 72 €
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2 classe de ¾ h/setmana 88 €
2 classe d’1 h/setmana 96 €
2 classe d’ 1,5 h/setmana 117 €
3 classe d’ 1,5 h/setmana 157 €
Joves – PTP* €/ trimestre

1 classe de 2 h/setmana 110 €
2 classe de 2 h/setmana 150 €
3 classe de 2 h/setmana 280 €
5 hores setmanals de clase 230 €
7 hores setmanals de classe 320 €
10 hores setmanals de classe 400 €
Adults €/ trimestre

1 classe d’1 h/setmana 70 €
1 classe d’ 1,5 h/setmana 88 €
2 classe d’1 h/setmana 118 €
2 classe d’ 1,5 h/setmana 157 €
** Abonament: 1h pavelló + 1,5 emdc/setmana 112,50€

** Abonament: 2h pavelló + 1,5 emdc/semana 145,80€

Dansa aèria €/ trimestre

Infants 1 classe de 2 h/setmana 124 €
Adults 1 classe de 2 h/setmana 165 €
Tallers / Intensius €/ hora

Altres cursos A 6 €/hora
Altres cursos B 8 €/hora
Altres cursos C 10 €/hora
Altres cursos D 12 €/hora

*Programa Trajectòries Professionalitzadores (inclou tutories)

** Per les activitats  combinades al  pavelló i  a l’escola  de dansa s’abonarà la  matrícula 
corresponent a l’EMDC i inclourà l’assegurança conjunta. 

2.- Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:

a) reducció del 35% per les persones de 65 anys o més veïns del municipi de Celrà.

b)  reducció  del  40% per  les  persones  veïnes  de  Celrà amb discapacitat  física  o 
psíquica  equivalent o superior al 33%.

c) reducció del 15%, quan els subjectes passius acreditin tenir tres o més persones 
de la mateixa família matriculades a l’escola municipal de dansa de Celrà.

d)  reducció  del  15%  pels  alumnes  de  cursos  i  tallers  específics  que   
estiguin  matriculats a l’escola municipal de dansa.

Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.   

Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Els interessats 
hauran de sol·licitar la seva concessió, adjuntant còpia de la documentació acreditativa i 
indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà. 
La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data  de la sol·licitud presentada en el 
registre de l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes immediats.

Article 7. Acreditament i període impositiu
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1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la 
taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan 
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Amb  caràcter  previ  a  l’inici  del  servei  s’haurà  de  dipositar  l’import  corresponent  al 
pagament del primer període trimestral de prestació. 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:

a) Quan es tracta de serveis de tallers específics i cursos intensius
b) La matrícula 

Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa.

L’ingrés  de  la  quota  tributària  s’efectuarà  simultàniament  a  la  presentació  de 
l’autoliquidació.

2.- Tractant-se de la taxa per serveis d’escola de dansa que s’estenen al llarg de varis 
mesos, caldrà pagar la quota trimestral durant els primers cinc dies de cada trimestre.

En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.

3.- Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

4.- En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.

5.- El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al subjecte passiu  al 
pagament de les quotes  trimestrals  corresponents a l’activitat per la qual s’ha efectuat la 
matrícula.

6.- Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la a 
secretaria de l’Escola abans del 25 de setembre pel primer trimestre, el 10 de desembre pel 
segon i el 20 de març pel tercer i tindrà efectes a partir del trimestre següent a la sol·licitud.

7.- Baixes fora de termini: Únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells casos 
que  siguin  degudament  justificades  per  raons  mèdiques.  Per  tramitar  la  baixa   caldrà 
presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntant el corresponent 
informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant l’activitat en la qual 
està matriculat/da. En aquest supòsit la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de la data 
del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute dels mesos naturals sencers 
següents a partir de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament.

Article 9. Infraccions i sancions
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
en  aquesta  Ordenança,  resultin  procedents,  s’aplicarà  el  que  disposa  la  Llei  General 
Tributària i  l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de  la  legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin 
remissions  a  preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o 
substituïts,   en  el  moment  en  què  es  produeixi  la  modificació  dels  preceptes  legals  i 
reglamentaris de què porten causa.
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