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Número de registre 11835

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte de l’aprovació definitiva de modificació de tributs locals per l’any 2014
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària de data 11 de novembre de 2013, aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2014.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 155 del 13 de novembre de 2013, i
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius amb data 20 de desembre de 2013.
Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
A) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, reguladores dels impostos, vigents per
l’exercici 2013 i següents:
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen quedaran redactats de la següent
manera:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals
reguladores de les taxes:
A) Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l’Escola Municipal de Música
En concret l’article 4 Activitats ofertades a l’Aula de Música
Petits Musics (1 i 2 anys)
Classes quinzenals amb pares de 45 minuts (d’octubre a maig)
Sensibilització musical 1 (3 anys)
Llenguatge musical
Cant coral

1 h/setmana
45 minuts/setmana

Sensibilització musical 2 (4 anys)
Llenguatge musical
Cant coral

1 h/setmana
45 minuts/setmana

Sensibilització musical 3 (5 anys)
Llenguatge musical
Cant coral

1 h/setmana
45 minuts/setmana

Amb instrument
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Llenguatge musical
Cant coral
Instrument

1 h/setmana
45 minuts/setmana
30 minuts/setmana (si ha fet sensibilització 2)

Iniciació 1 (6 anys)
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument

1:15 h/setmana
45 minuts/setmana
30 minuts/setmana

Iniciació 2 (7 anys)
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument
Agrupació

1:15 h/setmana
45 minuts/setmana
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana

Nivell elemental 1 i 2 (8 i 9 anys)
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument
Agrupació

1:30 h/setmana
1h/setmana
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana

Nivell elemental 3 i 4 (10 i 11 anys)
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument
Agrupació

1:30 h/setmana
1h/setmana
45 minuts/setmana
45 minuts/setmana

Nivell Mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 als 15 anys)
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument
Agrupació

1:30 h/setmana
1h/setmana
45 minuts/setmana
45 minuts/setmana

Agrupació de guitarra
Classe col·lectiva de guitarra
45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)
Combo
Classe col·lectiva de musica moderna
1 hora/setmanal
Adreçada a alumnes a partir de Nivell mitjà, adults i mòdul
Agrupació de violí
Classe col·lectiva de violí
45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)
Agrupació de piano
Classe col·lectiva de piano
45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)
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Agrupació de percussió (batucada)
Classe col·lectiva de percussió
45 minuts/setmana
Adreçada a tots els alumnes, sigui quin sigui l’instrument que toca i el nivell, i independentment si té
coneixements o no musicals (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul, a partir dels 7 anys )
Minibatucada
Classe col·lectiva de percussió
30 minuts/setmana
Adreçada a tots els alumnes, que tinguin entre 3 i 6 anys, independentment si tenen coneixements musicals
o no.
Mòdul de Nivell Mitjà 1, 2, 3 i 4
(dels 12 als 15 anys)
Llenguatge musical
Instrument
Agrupació

1h/setmana
45 minuts/setmana
45 minuts/setmana

Segon instrument
Classes d’instrument

30 minuts/setmana

Mòdul
(dels 16 als 18 anys)
Instrument 30 minuts/setmana
Instrument 45 minuts/setmana
Instrument 60 minuts/setmana
En concret l’Article 5. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es contenen en
l’Annex I.
Annex I s’estableixen les taxes de l’Escola Municipal de Música, segons el redactat següent:
Petit musics ( 1-2 anys)
Sensibilització
Matrícula (un sol pagament a l’inici)
Sensibilització 1 (3 anys)
Sensibilització 2 (4 anys)
Sensibilització 3 (5anys)
Sensibilització 3 (5anys) amb instrument
Iniciació
Matrícula (un sol pagament a l’inici)
Iniciació 1 (6 anys)
Iniciació 2 (7 anys)
Nivell elemental i mitjà
Matrícula (un sol pagament a l’inici)
Nivell elemental 1 i 2 (8 i 9 anys)
Nivell elemental 3 i 4 (10 i 11 anys)
Nivell mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 als 15 anys)
Mòduls
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25,00 €
55,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
55,00 €
50,00 €
56,00 €
55,00 €
59,00 €
65,00 €
69,00 €
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Matrícula (un sol pagament a l’inici)
Mòdul de nivell mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 a 15 anys)
Mòdul Instrument (16 a 18 anys)
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana
60 minuts/setmana
AGRUPACIONS
Matricula (un sol pagament a l’inici)
Agrupació de guitarra
Combo
Agrupació de violí
Agrupació de piano
Agrupació de percussió (batucada)
Minibatucada
Cursos per adults
Matrícula adults (a partir de 18 anys un sol pagament a l’inici)
Instrument:
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana
60 minuts/setmana
ALTRES
Lloguer instrument
Segon instrument (30’ setmana)
Bonificacions:
2n germà matriculat 15% de descompte
3r germà matriculat 15% de descompte
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55,00 €
65,00 €
45,00 €
52,00 €
58,00 €
27,50 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
70,00 €
45,00 €
52,00 €
58,00 €
10,00 €
20,00 €

Article 6. Obligació de pagament
2. Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. Els drets mensuals es pagaran
per anticipat durant els primers 10 dies de cada mes.
Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’Escola Municipal de Música són vigents pel curs escolar
2013-2014, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.
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. Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
a Rosselló, el dia 11 de novembre de 2013, i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de
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desembre de 2013 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
B) Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de cases de bany, dutxes,
piscines e instal·lacions anàlogues
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Epígraf 1 i 2 Piscines, banys
Entrades:
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys 3.50
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys 5.00
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys 3.50
Abonaments de temporada
De les persones de 5 a 12 anys 20,00 €
De les persones de 13 a 65 anys 30.00 €
De les persones de més de 65 anys 20.00 €
Aquestes tarifes s’incrementaran un 50% a les persones que no estiguin empadronades al municipi de
Rosselló.
Totes aquestes tarifes està inclòs l’impost sobre el valor afegit.
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- Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
a Rosselló, el dia 11 de novembre de 2013, i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de
desembre de 2013 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents
C) Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol Municipal
Article 5. Quota tributària
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat
Matrícula.................................................................................................................................................... 70,00 €
Escolarització jornada completa............................................................................................................. 120,00 €
Menjador modalitat esporàdic..................................................................................................................... 8,50 €
Menjador modalitat fix (per dies lectius)..................................................................................................... 6,50 €
Tarifa 2. Altres serveis
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Acollida matinal o tarda 1h extraescolar................................................................................................... 20,00 €
Acollida matinal i tarda 2 h extraescolars................................................................................................. 40,00 €
Hora extraescolar per dies aïllats 1h........................................................................................................ 10,00 €
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. Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
a Rosselló, el dia 11 de novembre de 2013, i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de
desembre de 2013 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no s’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Rosselló, 20 de desembre de 2013
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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