PETITS MÚSICS
Sensibilització
1 h. de Llenguatge Musical
Preiniciació
1 h. de Llenguatge Musical
NIVELL BÀSIC
Iniciació
45 min. de Llenguatge Musical
30 min. de Conjunt Vocal
30 min. de Taller d’instruments
Preliminar
1 h. de Llenguatge Musical
30 min. de Conjunt Vocal
30 min. de Roda d’instruments
1r i 2n de Grau Elemental
1 h. de Llenguatge Musical
45 min. de Conjunt Vocal
30 min. d’Instrument individual
3r i 4t de Grau Elemental
1 h. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
45 min. d’Instrument individual
NIVELL MITJÀ
1r i 2n de Grau Mitjà
1 h. i 15 min. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
1 h. d’Instrument individual
NIVELL AVANÇAT
3r i 4t de Grau Mitjà
1 h. i 15 min. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
1 h. d’Instrument individual
NIVELL BÀSIC, MITJÀ I AVANÇAT
(sense instrument)
1r i 2n de GRAU ELEMENTAL
3r i 4t de GRAU ELEMENTAL
1r i 2n de GRAU MITJÀ
3r i 4t de GRAU MITJÀ

24,00
24,00

45,00

59,00

78,00

84,00

100,00

100,00

42,00
48,00
54,00
54,00

JOVES I ADULTS
1 h. de Llenguatge Musical i 45 min. d’Instrument individual
1 h. de Llenguatge Musical i 30 min. d’Instrument individual
MÒDULS
1 h. d’Instrument individual
1 h. de Cambra o Conjunt Instrumental

76,00
60,00
110,00

TALLERS
(sense matrícula)
Tallers trimestrals
10 sessions per trimestre (quota trimestral)
- Pels alumnes inscrits a d’altres assignatures
Preu per sessió inferior a les 10 del trimestre
Preu per 1 sessió (sessió de prova)
- Pels alumnes NO inscrits a d’altres assignatures
Preu per sessió inferior a les 10 del trimestre
Preu per 1 sessió (sessió de prova)
Tallers anuals (curs escolar)
1 sessió setmanal d’1 h. durant el curs escolar (quota mensual)
- pels alumnes inscrits a d’altres assignatures
- pels alumnes NO inscrits a d’altres assignatures
AGRUPACIONS MUSICALS
Combo
1 h. setmanal
Coral d'Adults
1 h. i 30 min. setmanals
Grups d'instruments
(Violí, flauta travessera, saxo/clarinet)
45 min. setmanals
INSTRUMENT
Instrument amb assignatures col·lectives teòriques
30 min. compartits
30 min.
45 min.
1 h.
Instrument sol
30 min.
45 min.
1 h.

57,00
6,00 €/sessió
6,50
105,00
11,50 €/sessió
12,00

19,00
27,00

24,00
12,00
21,00

18,00
36,00
52,00
68,00
41,00
62,00
82,00

LLOGUER DEL BANC D’INSTRUMENTS
si l’alumne el té sempre
si l’instrument és compartit

QUOTES (de setembre a desembre 2016)
MATRÍCULA
NADONS
(sense matrícula)
10 sessions d’1 h. per trimestre (quota trimestral)
Preu per sessió inferior a les 10 del trimestre
Preu per 1 sessió (sessió de prova)
PETITS MÚSICS
Sensibilització
1 h. de Llenguatge Musical
Preiniciació
1 h. de Llenguatge Musical
NIVELL BÀSIC
Iniciació
45 min. de Llenguatge Musical
30 min. de Conjunt Vocal
45 30 min. de Taller d’instruments
Preliminar
1 h. de Llenguatge Musical
30 min. de Conjunt Vocal
30 min. de Roda d’instruments
1r i 2n de Grau Elemental
1 h. de Llenguatge Musical
45 min. de Conjunt Vocal
30 min. d’Instrument individual
3r i 4t de Grau Elemental
1 h. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
45 min. d’Instrument individual
NIVELL MITJÀ
1r i 2n de Grau Mitjà
1 h. i 15 min. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
1 h. d’Instrument individual

8,00
5,00

EUROS
58,53

105,00
11,50 €/sessió
12,00

24,00
24,00

45,00

59,00

78,00

84,00

100,00

NIVELL AVANÇAT
3r i 4t de Grau Mitjà
1 h. i 15 min. de Llenguatge Musical
1 h. de Conjunt Instrumental
1 h. d’Instrument individual

100,00

NIVELL BÀSIC, MITJÀ I AVANÇAT
(sense instrument)
1r i 2n de GRAU ELEMENTAL
3r i 4t de GRAU ELEMENTAL
1r i 2n de GRAU MITJÀ
3r i 4t de GRAU MITJÀ

42,00
48,00
54,00
54,00

JOVES I ADULTS
1 h. de Llenguatge Musical i 45 min. d’Instrument individual
1 h. de Llenguatge Musical i 30 min. d’Instrument individual

76,00
60,00

MÒDULS
1 h. d’Instrument individual
1 h. de Cambra o Conjunt Instrumental

110,00

TALLERS
(sense matrícula)
Tallers trimestrals
10 sessions per trimestre (quota trimestral)
- Pels alumnes inscrits a d’altres assignatures
Preu per sessió inferior a les 10 del trimestre
Preu per 1 sessió (sessió de prova)
- Pels alumnes NO inscrits a d’altres assignatures
Preu per sessió inferior a les 10 del trimestre
Preu per 1 sessió (sessió de prova)
Tallers anuals (curs escolar)
1 sessió setmanal d’1 h. durant el curs escolar (quota mensual)
- pels alumnes inscrits a d’altres assignatures
- pels alumnes NO inscrits a d’altres assignatures
AGRUPACIONS MUSICALS
Combo
1 h. setmanal
Coral d'Adults
1 h. i 30 min. setmanals
Grups d'instruments

57,00
6,00 €/sessió
6,50
105,00
11,50 €/sessió
12,00

19,00
27,00

24,00
12,00
21,00

(Violí, flauta travessera, saxo/clarinet)
45 min. setmanals
INSTRUMENT
Instrument amb assignatures col·lectives teòriques
30 min. compartits
30 min.
45 min.
1 h.
Instrument sol
30 min.
45 min.
1 h.
LLOGUER DEL BANC D’INSTRUMENTS
si l’alumne el té sempre
si l’instrument és compartit

18,00
36,00
52,00
68,00
41,00
62,00
82,00

8,00
5,00

B) ESCOLA D'ADULTS
Matrícula curs
Anglès
Graduat
Curs de preparació a Cicle formatiu de grau mig
Curs de preparació a Cicle formatiu de grau superior

21,94 €
21,94 € (corresponent a la matrícula)
21,94 € (corresponent a la matrícula)
21,94 € (corresponent a la matrícula)
60,00 €

*Nota: formació instrumental gratuïta. L’alfabetització i certificats són de caràcter gratuït
C) BALL PER A LA GENT GRAN
* Socis Casal d’Avis........................... 2,20 € per activitat.
* No socis ......................................... 3,25 € per activitat.
D) SERVEIS SOCIALS:
TAXA PER TELEASSISTÈNCIA
El principal destinatari del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles
permanentment o durant gran part del dia, o bé les que viuen amb altres persones que presenten
idèntiques característiques d’edat o discapacitat.
USUARIS TIPUS A
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de teleassistència i
viu sol.

USUARIS TIPUS B
És la persona que conviu amb el titular del servei i, alhora, reuneix els requisits per a ser-ne també
usuari.
USUARIS TIPUS C
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei
proporciona, però no té capacitat física, psíquica o sensorial per a poder sol·licitar per si mateix
aquesta atenció, i per tant, no pot fer ús del polsador.
Les tarifes corresponents a l’esmentada taxa seran:
•

Cost pel beneficiari/trimestral:
Tipus A ...................

21,48 €

Tipus B ...................

10,72 €

Tipus C ...................

3,48€

El tipus d’usuaris serà determinat pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
El cost pel beneficiari es podrà prorratejar en funció dels dies d’ús que faci del servei.
COBRANÇA
Article 6è.
Les quotes corresponents s'acreditaran en el moment de formalitzar la matricula per al curset, en
el seu cas, i el pagament serà considerat com a un requisit indispensable per a l'admissió del
mateix. Les que s'acreditin mensualment, ho seran per mesos vençuts, requisit sense el qual no
s'autoritza l'admissió a les sessions.
Article 7è.
El lloc de pagament serà a la Tresoreria del propi Ajuntament.
Article 8è.
A les tarifes assenyalades a l’apartat A) i B) de l’article anterior, corresponents a l’escola de
música i escola d’Adults, s’aplicarà les següents bonificacions:
•

Gaudiran d’una bonificació del 30% aquells que acreditin uns ingressos inferiors al 1,5 del
salari mínim interprofessional.

•

S’aplicarà una bonificació de 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que
d’acord a la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família monoparental. Per
justificar aquesta bonificació caldrà presentar el títol de família monoparental del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

•

S’aplicarà una bonificació als subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent
ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Per a justificar aquesta bonificació
caldrà presentar el títol de família nombrosa del Departament de Benestar i família de la
Generalitat de Catalunya. Aquestes famílies gaudiran de les següents bonificacions:

o

30% pel primer membre de la família.

o

20% pel segon membre de la família.

o

10% pel tercer membre de la família i a cada membre per sobre del tercer.

Un cop aprovades, aquestes bonificacions s’entendran vigents mentre la present ordenança
fiscal estigui vigent.
Si en futures ordenances aquestes bonificacions i la manera de justificar-se no es
modifiquessin, no caldrà que s’aporti més documentació, amb una instància sol·licitant el
manteniment de les mateixes serà suficient per continuar gaudint-ne.
Aquest punt no s’aplicarà en el cas del benefici fiscal de la bonificació per ingressos inferiors a
l’1,5 del salari mínim interprofessional s’haurà de sol·licitar abans de l’inici de cada curs
escolar, aportant la documentació pertinent.
A les tarifes assenyalades a l’apartat B) de l’article anterior, corresponent a l’escola d’Adults,
també s’aplicarà les següents bonificacions.
•

Gaudiran d’una bonificació del 30% els jubilats i pensionistes quins ingressos familiars no
superin el doble del salari mínim interprofessional.

Article 9è.
D'acord amb l'autorització continguda en la Legislació de Règim local, quan persones d'escassa
capacitat econòmica sol·licitin usar els serveis, objecte d'aquesta ordenança, l'Ajuntament, amb
instrucció d'expedient i informe previ del servei l'Assistència Social, podrà disposar l'exempció total
o parcial de la taxa, la qual revestirà la forma de tarifes especials.
Article 10è.
Correspondrà a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans el cobrament dels drets corresponents a
les activitats que aquest organitzi i sufragi directament i s'hauran de comptabilitzar degudament en
el seu pressupost.
Article 11è.
Les quotes liquidades i no satisfetes seran efectives per la via administrativa de constrenyiment.
Article 12è.
L’existència de més de tres quotes no liquidades de forma voluntària, comportarà l’avís a la família
de la extinció de la possibilitat del servei. La absència de resposta de la mateixa podrà comportar
la baixa forçosa del servei.
PARTIDES FALLIDES
Article 13è.
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives per la via de
constrenyiment, declaració per la qual es formalitzarà l'expedient oportú, d'acord amb allò preveu
el vigent Reglament General de Recaptació.

