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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 

PREU PÚBLIC PER LES ACTIVITATS DE LES AULES DE CULT URA 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des Locals s'estableix aquesta Ordenança per a regular els preus públics corresponents a 
les activitats realitzades a les Aules de Cultura organitzades per l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt i gestionades per part de l’empresa municipal VISERMA Serveis i Manteniments 
SLU.  
 

Article 2n. Concepte 

Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan 
per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan hi 
concorri alguna de les dues circumstàncies següents: 

a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. A 
aquest efectes es considerarà voluntària: 

1. Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 

2. Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per 
la vida privada o social del sol·licitant. 

b) Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 
favor del sector públic, conforme a la normativa vigent. 

 

Article 3r. Exempcions i bonificacions 

Aquelles persones amb que formin part d’una família nombrosa i, o monoparental gaudi-
ran d’una bonificació del 7% sobre el preu del curs. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat vigent emès per l’òrgan competent. 

Aquelles persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 gaudiran 
d’una bonificació del 15% sobre el preu del curs. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de con-
formitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acredita-
tius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan  l’Administració gestora del tribut pugui consul-
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tar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’ interessat  
perquè es realitzi l’ esmentada consulta. 
 
Aquelles persones que estiguin inscrites a l’Aula de Dansa i efectuïn més de 3 hores set-
manals de curs tindran la següent bonificació del preu del curs, d’acord amb la taula que 
segueix: 
 

HORES SETMANALS  % BONIFICACIÓ 
A partir de 3 hores 7% 
A partir de 4 hores 10% 
A partir de 6 hores 15% 

 

Article 4t. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activi-
tats, ja sigui com usuaris matriculats o esporàdics.  
 

Article 5è. Quota i acreditament 

1. Les quanties dels preus públics venen detallades en l’annex d’aquesta ordenança, per 
cadascun dels serveis i/o activitats de que es tracti. 

2. L'obligació de pagament dels preus públics detallats en l’annex neix amb la formalit-
zació de la matricula i romandrà en vigor fins que es formalitzi per escrit la baixa en 
l’activitat. 

Article 6è. Normes particulars de gestió 

1. Les quotes es giraran entre el dia 1 i 10 de principis de cada mes.  

2. Les activitats es desenvolupen per curs i aquest té una durada de 10 mesos, des de 
setembre fins a juny. Per tant es desenvolupen dins de dos anys naturals. 

3. Caldrà comunicar la voluntat de causar baixa en l’activitat per escrit abans del dia 25 
del mes anterior. Només per causes de força major (malaltia, lesions o embaràs), 
acreditades documentalment (amb certificat mèdic), es podrà causar baixa temporal 
en l’activitat, sense perdre els drets de matrícula, amb una durada màxima de 4 me-
sos. Transcorreguts els 4 mesos sense la reincorporació a l’activitat caldrà abonar no-
vament els drets de matrícula. 

4. Excepcionalment les activitats acabaran a finals del mes de juny, per aquest motiu els 
inscrits a aquestes activitats causaran automàticament baixa, havent d’inscriure’s i 
abonar de nou la matrícula per iniciar l’activitat el mes de setembre. No obstant es 
podrà fer efectiu l’import de reserva de plaça que li dona dret a continuar inscrit pel 
curs següent, sense necessitat de abonar altra vegada la matrícula. 

5. Quan per causes no imputables als usuaris les activitats no es prestin serà procedent 
la devolució de l’import corresponent.  

6. El pagament del preu públic per les assistències puntuals relacionat a la tarifa 
s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte.  

7. El no pagament d’una quota permetrà a l’Ajuntament impedir a l’usuari morós el gau-
dir del servei.  



 

OF 36 
Vigent per a l’exercici 2021  

Última modificació desembre 2015 

Àrea de serveis generals i econòmics 
Gestió Tributària i Recaptació 

 
 

Plaça de la Vila , 1 • Tel.- 753 98 00 Ext.1 • Fax  - 750 77 50  • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A  

 

8. Pels usuaris que vulguin utilitzar el servei exclusivament al llarg dels mesos de juliol i 
agost, se’ls aplicarà la quota mensual corresponent que es determini. 

 

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 poste riors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 
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Annex – Tarifes   

Curs 2015-2016 

 
Aula de dansa 

  

 

Hores setmanals 
Preu mensual 

curs  

Preu hora setmanal curs genèric 1 24,75 € 

Preu  curs mensual Classic-Jazz 2 40,00 € 

   Aula de Música 

  

 

Hores setmanals 
Preu mensual 

curs  

Llenguatge musical 1 35,75 € 

Can Coral 3/4 27,35 € 

Grup instrumental i cambra 1/2 22,25 € 

Grup instrumental i cambra 3/4 33,70 € 

Grup instrumental i cambra (guitarra) 1 44,50 € 

Vent- individual 1/2 52,55 € 

Vent- dual 1/2 31,30 € 

Violí - individual 1/2 52,55 € 

Violí - individual 3/4 78,80 € 

Violí - individual 1 105,10 € 

Violí - dual 1/2 31,30 € 

Guitarra/baix elèctric/bateria-individual 1/2 52,55 € 

Guitarra/baix elèctric/bateria-individual 3/4 78,80 € 

Guitarra/baix elèctric/bateria-dual 1/2 31,30 € 

Piano-individual 1/2 52,55 € 

Piano-individual 3/4 78,80 € 

Piano-dual 1/2 31,30 € 

Piano-dual 3/4 47,00 € 

   

   Altres preus (Música i Dansa) 

  

 

  Import 

 Matrícula  15,00 €  

Gestió d'impagaments 4,00 €  



 

OF 36 
Vigent per a l’exercici 2021  

Última modificació desembre 2015 

Àrea de serveis generals i econòmics 
Gestió Tributària i Recaptació 

 
 

Plaça de la Vila , 1 • Tel.- 753 98 00 Ext.1 • Fax  - 750 77 50  • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A  

 

 

 



 

OF 36 
Vigent per a l’exercici 2021  

Última modificació desembre 2015 

Àrea de serveis generals i econòmics 
Gestió Tributària i Recaptació 

 
 

Plaça de la Vila , 1 • Tel.- 753 98 00 Ext.1 • Fax  - 750 77 50  • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A  

 

Annex – Tarifes   

Curs 2016-2017 

 
Aula de dansa 

  

 

Hores setmanals 
Preu mensual 

curs  

Preu hora setmanal curs genèric 1 25,35 € 

Preu  curs mensual Classic-Jazz 2 41,00 € 

   Aula de Música 

  

 

Hores setmanals 
Preu mensual 

curs  

Llenguatge musical 1 36,65 

Can Coral 3/4 28,05 

Grup instrumental i cambra 1/2 22,80 

Grup instrumental i cambra 3/4 34,55 

Grup instrumental i cambra (guitarra) 1 45,60 

Vent- individual 1/2 53,85 

Vent- dual 1/2 32,10 

Violí - individual 1/2 53,85 

Violí - individual 3/4 80,75 

Violí - individual 1 107,75 

Violí - dual 1/2 32,10 

Guitarra/baix elèctric/bateria-individual 1/2 53,85 

Guitarra/baix elèctric/bateria-individual 3/4 80,75 

Guitarra/baix elèctric/bateria-dual 1/2 32,10 

Piano-individual 1/2 53,85 

Piano-individual 3/4 80,75 

Piano-dual 1/2 32,10 

Piano-dual 3/4 48,15 

   

   Altres preus (Música i Dansa) 

  

 

  Import 

 Matrícula  15,40 €  

Gestió d'impagaments 4,10 €  

 

 


