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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MEAÑO
Ordenanzas e Regulamentos
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MEAÑO
ANUNCIO
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 8 de agosto
de 2016 a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación do servizo, 5.1
por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello nas súas competencias
educativas, culturais, deportivas e sociais e elevado a definitivo ao non presentarse reclamación
contra o mesmo no período de exposición púlbica, dando cumprimento ó art. 17.4 do R.D.Lvo.
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, fáise público o texto íntegro da devandita modificación:

“Por cada participante na modalidade instrumental piano complementario a razón de media
hora semanal por alumno: 25,00 €/mes.”
Quedando o texto refundido do anexo-tarifa como segue:
“PARA A APLICACIÓN DA TAXA POR ENSINANZAS ESPECIAIS NOS ESTABLECEMENTOS
DOCENTES DO CONCELLO. CURSOS, ENSINANZAS E ACTIVIDADES QUE ORGANICE
O CONCELLO NO EXERCICIO DAS SÚAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS, CULTURAIS,
DEPORTIVAS E SOCIAIS.
Primeiro.—Tarifa:
Concepto

Taxa

CURSOS, ENSINANZAS E ACTIVIDADES QUE ORGANICE O CONCELLO NO
EXERCICIO DAS SÚAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS, CULTURAIS, DEPORTIVAS E
SOCIAIS.
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“Anexo-tarifa da taxa POR ENSINANZAS ESPECIAIS NOS ESTABLECEMENTOS
DOCENTES DO CONCELLO. CURSOS, ENSINANZAS E ACTIVIDADES QUE ORGANICE
O CONCELLO NO EXERCICIO DAS SÚAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS, CULTURAIS,
DEPORTIVAS E SOCIAIS, introdúcese “C SUBCONCEPTO ESCOLA DE MÚSICA” unha
nova tarifa que queda regulada do seguinte xeito:

BOPPO

BOLETÍN OFICIAL
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Mércores, 19 de outubro de 2016

Nº 200

A.—SUBCONCEPTO ACTIVIDADES:
Por cada participante en cursos ou actividades con duración superior ó mes:. 25,00 €/mes
B.—SUBCONCEPTO CAMPAMENTOS E CURSO:
Campamentos de verán (Meniñadas, brincadeira, etc.):. . . . . . . 60,00 € participante/turno
Campamento musical: 150,0 € participante.
Programa Divernadal ou similar: 30,00 € participante.
Cursos especializados de música (Encontros musicais ou similares):
Individualizado de instrumento ou especialidade:
* 80,00 € participantes activos
* 20,00 € participantes ointes
b) Colectivos:
* 70,00 € participantes activos
* 20,00 € participantes ointes

——  Por cada participante en cada unha das materias que se imparten: 25,00 €/mes
——  Por cada participante en cada unha das modalidades instrumentais que se imparte,
a razón de 1 hora semanal por alumno: 50,00 €/mes
——  Por cada participante na modalidade instrumental “piano complementario”, a razón
de media hora semanal por alumno: 25,00 €/mes.
Segundo.—Deduccións no importe:
1. Estes importes reduciranse:
a) Pola asistencia de 3 ou máis irmáns ou membros da mesma unidade familiar ou de
convivencia a calquera dos subconceptos recollidos nesta taxa no período comprendido entre
os meses outubro a agosto, gozan dunha deducción do 30 % da cota tributaria desta taxa.
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C.—SUBCONCEPTO ESOLA DE MÚSICA
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b) Por pertenecer a unha familia numerosa que acredite formalmente tal condición, de
acordo coa normativa de aplicación na materia, gozán dunha deducción do 25 % da cota
tributaria desta taxa.
c) Pola asistencia de 2 irmáns ou membros da mesma unidade familiar ou convivencia a
calquera dos subconceptos recollidos nesta taxa no período comprendido entre os meses
outubro a agosto, gozán dunha deducción do 20 % da cota tributaria desta taxa.
d) Por participar en cada actividade a maiores da primeira en calquera dos subconceptos
recollidos nesta taxa no período comprendido entre os meses outubro a agosto, gozan dunha
deducción do 10% da cota tributaria desta taxa.
e) Por padecer o participante en calquera das actividades dos subconceptos regulados no
anexo-tarifa unha minusvalía recoñecida, goza dunha dedución do 10%.
f) Estas deduccións son acumulativas ata un máximo de deducción do 50% da cota tributaria
desta taxa.
g) Estes descontos só serán de aplicación aos residentes no termo municipal.

A presente modificación que afecta á tarifa da Ordenanza Fiscal Reguladora desta taxa,
aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de data 8 de agosto de 2016, entrará en vigor
o día seguinte da publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e será de
aplicación a partir do primeiro día natural do mes seguinte ao da publicación, permanecendo
en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”
Contra este acordo poderá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo a partir desta
publicación no BOP na forma e prazos que establecen as normas reguladoras da devandita
xurisdicción.
Meaño, 5 de outubro de 2016.—A alcaldesa, Mª Lourdes Ucha Varela.
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Disposición final.—Data de aprobación:

