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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8299
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 d’abril de 2009 per la qual s’estableixen els preus públics que han d’aplicar els conservatoris
professionals de música i dansa de les Illes Balears per la prestació de serveis docents dels ensenyaments elementals de música i dansa
L’article 3.2 c de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les disposicions d’aquesta no són aplicables a les prestacions que retribueixin serveis i activitats administratives, quan concorrin ambdós sectors, públic i privat, i, a més, siguin encomanades per la persona interessada amb tota espontaneïtat.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha establert un règim jurídic específic per als preus públics, per la qual cosa, d’acord amb l’article 149.3 de
la Constitució espanyola i l’article 87.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, en la redacció que li dóna
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, és d’aplicació supletòria la legislació estatal sobre la matèria.
La regulació estatal dels preus públics es conté a la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, modificada, entre d’altres, per la Llei 25/1998, de 13
de juliol. L’article 24 d’aquesta norma estableix que tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de
serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan aquests serveis o aquestes activitats els presti també el sector privat i siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.
El preus que es regulen en aquesta disposició gaudeixen de les prerrogatives per ser cobrats que a aquest efecte disposa l’article 16 del Text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
Mitjançant aquesta Ordre es regulen els preus públics aplicables als serveis que presten els conservatoris professionals de les Illes Balears amb la finalitat de
repercutir els costs reals d’aquests serveis.
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ser prestats en cada moment i el seu cost efectiu.
Per tot això, dict la següent
Ordre

Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Palma, 8 d’abril de 2009

Aquesta Ordre regula els preus públics que han d’aplicar els centres
docents públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments elementals de música i de dansa pels serveis que ofereixen en relació amb aquests
ensenyaments.
Article 2
Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament els que sol·licitin la prestació de serveis derivada de l’activitat docent dels ensenyaments elementals de música i
dansa pels conservatoris de música i dansa de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa
i Formentera.
Article 3
Meritació i devolució
1. El preu públic es meritarà quan se sol·liciti la prestació dels serveis que
en constitueixen el fet imposable, amb excepció d’aquells que hagin de ser realitzats sense necessitat de sol·licitud prèvia, cas en què el preu públic es meritarà en el moment de prestar-los.
2. Quan no es presti el servei o no es realitzi l’activitat per causes no
imputables a l’obligat al pagament del preu públic, serà procedent la devolució
de l’import que correspongui.
Article 4
Gestió del cobrament

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Annex 1
Quantia
La tarifa del preu públic que cal aplicar als serveis que constitueixen el fet
imposable és la següent:
Conservatoris Professionals de Música i Dansa
Matrícula en un curs complet
Matrícula per assignatura
Ampliació de matrícula
Inscripció en les proves d’accés
(Inclou l’emissió del certificat que acredita la superació de
la prova)
Obertura d’expedient
(El cobrament procedeix només la primera vegada que
la persona interessada es matricula en el centre)
Expedició de certificats acadèmics
Trasllats d’expedient
(El cobrament només l’efectua el centre des del qual es
trasllada l’expedient)
Serveis generals
Centres autoritzats de grau elemental de música i dansa
Obertura d’expedient
Serveis generals

Els centres docents públics que imparteixen els ensenyaments elementals
de música i dansa han de realitzar els tràmits administratius necessaris per al
cobrament dels preus públics regulats en aquesta Ordre.
Article 5
Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses tenen l’exempció o la reducció de
les tarifes que d’acord amb la seva categoria els puguin correspondre segons les
disposicions vigents, una vegada sol·licitada als centres prestadors del servei i
sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
2. No estan obligats a pagar el preu públic per serveis acadèmics els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial. En aquest sentit, els
alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver
sol·licitat la concessió d’una beca i, posteriorment, no obtinguin la condició de
becari o els sigui revocada la beca concedida, han de quedar obligats al pagament del preu públic corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no
pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en totes les matèries, assignatures o disciplines, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Article 6
Recaptació
1. El pagament del preu públic s’ha de fer en el moment de sol·licitar el
servei. Les quanties figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
2. L’ingrés de les liquidacions corresponents s’ha de fer efectiu a les entitats financeres que tenguin algun conveni subscrit amb la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, d’acord amb les condicions que s’hi estipulin.
3. De conformitat amb l’article 17 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb els articles 163 i següents de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, els deutes pels preus públics s’han d’exigir pel procediment administratiu de constrenyiment —que s’inicia l’endemà
d’haver conclòs el període voluntari de pagament quan no s’hagi efectuat—,
mitjançant la corresponent provisió notificada al deutor.
Disposició addicional única
Les quanties dels preus públics establertes en l’annex 1 d’aquesta Ordre
es poden modificar mitjançant una Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura i a proposta del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent. S’ha de prendre com a base els serveis susceptibles de

208,00 euros
103,00 euros
105,00 euros

12,00 euros

21,00 euros
8,00 euros

8,00 euros
10,00 euros
30,00 euros
14,00 euros
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Num. 7119
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 19 de març
de 2009, per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments
esportius de règim especial del sistema educatiu a partir del curs
2008-2009
Antecedents
1. Amb data de 9 de gener de 2009, el director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent adreçà una proposta d’autorització dels
ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2008-2009 al director
general de Planificació i Centres.
2. Amb data de 12 de febrer de 2009 (NRE 810, de dia 18 de febrer), el
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent emeté
informe sobre les modalitats d’ensenyaments esportius de règim especial que
s’han d’impartir aquest curs 2008-2009 on consta la relació dels IES on s’impartiran.
Fonaments de dret
1. Els articles 63 - 65 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’Ordre de 28 de juliol de 2008, de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.
3. Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com
a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de les titulacions de tècnics esportius, s’aproven les directrius generals dels títols i dels
corresponents ensenyaments mínims.
4. Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial, a partir del curs 2008-2009, als següents IES:
IES CTEIB de Palma:
Segon nivell de grau mitjà de tècnic esportiu de futbol
Tècnic esportiu superior de futbol

