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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE TALLERS D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I
CULTURALS

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Real 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 el preu públic per a la prestació de tallers d’activitats artístiques i
culturals que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de tallers d’activitats artístiques i
culturals.
Article 3r.- 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 que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al
pagament els seus pares o tutors.
Article 4t.- Responsables i Successors.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquests preu públic, a
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excepció de les reduccions establertes a l’article 6è de la present ordenança.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments
que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
Les quotes tributàries dels tallers artístics i culturals es determinaran en funció de
diferents conceptes ( matrícula, material i quotes mensuals).
En concepte de matrícula:
- La matrícula per adults és de: 43,00 euros (a partir dels 20 anys)
- La matrícula de infants i joves és de : 35,00 euros.
Infants ( de 6 a 12 anys); Joves (de 12 a 20 anys); Adults (a partir dels 20 anys)
En concepte de material:
- El material per adults: 27,00 euros.
- El material per a joves i infants: 21,00 euros
L’import de la matrícula i el material es pagarà a l’inici de curs (setembre o amb
l’alta de l’alumne al centre) en un únic pagament.
En concepte de Cursos monogràfics:
- Cursos monogràfics de 12 hores, 4 sessions: 60,00 € ( inclou matrícula i material)
En concepte de quotes mensuals:
Les quotes mensuals dels tallers artístics i culturals seran variables d’acord amb el
nivell de renda familiar i el nombre total del nucli familiar. En aquest sentit els
conceptes de nucli familiar i nivell de renda es defineixen de la següent manera:
•

Nucli familiar
Es consideren membres del nucli familiar, a més de l’infant, el pare i la mare,
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters
menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de
formalitzar la matrícula, o germans majors d’edat quan es tracti de persones
amb discapacitat. No es consideraran membres del nucli familiar els avis o
altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre
computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la
consideració de membre computable la nova parella si conviu al domicili i per
tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
En el cas de persones a matricular majors de 18 anys, es consideraran
membres del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors i
els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili.
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Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli
familiar independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest
nou nucli, el propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25
anys que convisquin al mateix domicili. En aquest cas, no es computarà
qualsevol altra persona que convisqui al domicili.
•

Renda familiar
Per tal de determinar la capacitat econòmica del nucli familiar es consideraran
els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests
s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de
l’estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres
del nucli familiar. En cas, que l’usuari no presenti la documentació per
determinar la capacitat econòmica de les dades de tots els membres de la
unitat de convivència, s’aplicarà la quota més elevada.
En cas que la renda del nucli familiar al llarg de curs tingui un canvi econòmic
substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, etc.), es
podrà sol·licitar la revisió del tram de tarifació que és d’aplicació per determinar
el preu. Per això s’haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació
econòmica, per tal de que la nova situació sigui valorada per l’Ajuntament. La
documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. En
tot cas serà aquest que establirà la idoneïtat o no de la documentació
presentada.
En aquest sentit es considera canvi substancial el que es produeix quan es doni
una reducció/increment d’un 10 % dels ingressos totals familiars.
Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis substancials, si la
documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n
deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels
tallers artístics i culturals del mes següent. Si la documentació es presenta
entre el 11 i final de mes, els possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent.
D’altra banda si l’Ajuntament d’Esparreguera detecta possibles canvis de
situació de renda familiar podrà iniciar d’ofici un procés de revisió sol·licitant la
documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar de
nou la seva situació econòmica.
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Taula de tarifació social, segons membres nucli familiar i la renda familiar:
RENDA FAMILIAR
Membres nucli
familiar (Unitat de
convivència)
1
2
3
4
5
6
7
Tallers
Adults
2,5h/setmana
Joves
2h/setmana
Infants
1,5h/setmana

Tram 1
Menor o igual a
9.906,00 €
11.952,00 €
15.696,00 €
18.619,00 €
20.716,00 €
23.552,00 €
25.845,00 €

Tram 2

Tram 3

De
a
De
a
de 9.907 € fins 16.599 €
de 16.600 € a 19.919 €
de 11.953 € a 19.919 €
de19.920 € a 23.903 €
de 15.697 € a 26.160 €
de 25.161 € a 31.392 €
de 18.620 € a 31. 032 €
de 31.033 € a 37.238 €
de 20.717 € a 34.526 €
de 34.527 € a 41.431 €
de 23.553 € a 39,253 €
de 39.254 € a 47.103 €
de 25.846 € a 43.075 €
de 43.706 € a 51.691€
QUOTA MENSUAL EN FUNCIÓ DEL TRAM DE RENDA

Tram 4
Més de
19.919 €
23.903 €
31.392 €
37.238 €
41.431 €
47.103 €
51.691 €

21,15 €

30,55 €

39,95 €

47,00 €

16,20 €

23,40 €

30,60 €

36,00 €

14,40 €

20,80 €

27,20 €

32,00 €

Basat en el Salari Mínim Interprofessional 2017: 707,60€
S'aplicarà una reducció del 10% addicional en la quota mensual de cada taller, en
cas que en una mateixa unitat de convivència es realitzin 2 o més tallers en el
mateix curs.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu
El període impositiu coincidirà amb el curs escolar, de setembre a juny ambdós
inclosos.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament del preu públic la taxa es farà en 10 mensualitats, de setembre a juny,
mitjançant domiciliació bancària i a través de l’Organisme de Gestió Tributària
2. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
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Article 10è.- Normes de gestió
1) Matriculació
El procediment per matricular-se als tallers d’activitats artístiques i culturals constarà
d’una sol·licitud que s’haurà de presentar via instància general a l’ajuntament.
Estaran exempts de pagar la matrícula els alumnes vigents i aquells que no hagin
tramitat la baixa al llarg del curs i hagin estat més de 2 mesos de baixa. En aquest
darrer cas, els alumnes del centre que hagin sigut baixes durant 2 mesos hauran
d’abonar la matrícula en la propera alta al centre.
2) Gestió de baixes
En el cas que un usuari vulgui donar-se de baixa del servei, haurà de comunicar-lo amb
la presentació per escrit de la sol·licitud de la baixa al Registre General de l’Ajuntament
d’Esparreguera.
La baixa serà efectiva, a efectes del pagament de la quota mensual, el mes natural
següent a de la formalització de la baixa davant l’Ajuntament d’Esparreguera, sempre
que aquesta formalització sigui abans del dia 25 del mes en que es sol·liciti. Si la baixa
és comunicada amb posterioritat al dia 25 del mes, tindrà efectes el segon mes natural
posterior.
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 regirà des del dia 1 de setembre de 2017
fins a la seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 17
de maig de 2017, va adoptar l’acord d’aprovació provisional de la inserció d’aquesta
ordenança. L’expedient ha estat exposat al públic (BOP de data 26 de maig de 2017),
durant el període reglamentari no s’han presentat reclamacions i ha esdevingut definitiu
(BOP de data 1 d’agost de 2017), i la seva entrada en vigor el dia 2 d’agost de 2017.
La secretària accidental
Núria Mayoral Marimón
Esparreguera, a data de signatura electrònica

