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3/4 d’hora/setmana
1 hora/setmana
1,5 hora/setmana
2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
3 hores/setmana
Elemental

55 €
60 €
75 €
96 €
107 €
117 €
€/ trimestre

Joves- PTP*

75 €
117 €
157 €
€/ trimestre

Adults

80 €
110 €
140 €
170 €
200 €
230 €
255 €
270 €
290 €
310 €
325 €
340 €
355 €
370 €
380 €
390 €
400 €
€/ trimestre

1,5 hora/setmana
3 hores/setmana
4,5 hores/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
3 hores/setmana
3,5 hores/setmana
4 hores/setmana
4,5 hores/setmana
5 hores/setmana
5,5 hores/setmana
6 hores/setmana
6,5 hores/setmana
7 hores/setmana
7,5 hores/setmana
8 hores/setmana
8,5 hores/setmana
9 hores/setmana
9,5 hores/setmana
10 hores/setmana
1 hora/setmana
1,25hora/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
2,75 hores/setmana
3 hores/setmana
A partir de 3 hores s’incrementarà la taxa trimestral a raó de
52€/h
** 1h pavelló + 1,5 emdc/setmana
** 2h pavelló + 1,5 emdc/setmana
Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i
Kung-fu i altres
1 hora/setmana
1,25 hores/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
Tallers / Intensius
Altres
Altres
Altres
Altres

cursos
cursos
cursos
cursos

A
B
C
D

75 €
80 €
88 €
120 €
144 €
150 €
157 €

112,50 €
145,80 €
€/ trimestre
85 €
90 €
100 €
165 €
€/ hora
5
6
7
8

€/hora
€/hora
€/hora
€/hora
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L’ingrés de la
l’autoliquidació.
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s’efectuarà
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a

la

presentació

de

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
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 10 de maig de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada en data 6 de
juliol de 2005, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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