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ORDENANÇA FISCAL NÚM. A12 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara de previst als articles 20.4.v de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels ensenyaments impartits a 
l’escola de Música que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament en l’escola de Música. 
 
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 
d’ensenyament. 

 
2.  Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els 

seus pares o tutors. 
 
3.  El meritament d’aquesta taxa es donarà en el moment en que la matrícula sigui 

confirmada per l’escola de música per import total del annex I, i en aquell moment 
s’efectuarà el pagament per Autoliquidació de la matrícula, que és el 30 per cent de 
l’import total del curs. 

 
4.  En cap cas s’admetrà la formalització de la matrícula d’un alumne/a amb imports 

pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors. 
 
5.  L’import de la matrícula no es retornarà en cap cas. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
1.  Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones 

físiques i jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes als articles 41, 42 
i 43 de la Llei General Tributària, 58/2003 de 17 de desembre. 

 
2.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1.  No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, només aquelles 
contemplades en la present ordenança, en consideració dels criteris genèrics de 
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les. 

2.  Bonificacions: 
  
 a)  Per família nombrosa. 

b)  Per més d’un membre de la família matriculat a l’Escola (s’entén per unitat familiar 
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la formada pel pare i/o la mare i els/les fills/es menors d’edat que convisquin amb 
ells, o majors d’edat del que els pares o tutors conservin la pàtria potestat o la 
guarda i convisquin en el domicili familiar). 

 
  Per a aquests dos conceptes els descomptes seran: 
 
   Grup A : 25 % 
   Grup B : 20 % 
   Grup C : 10 % 
 
  Aquests descomptes s’aplicaran sobre les quotes i no sobre la matrícula. 
 

Quan concorrin les bonificacions a) i b), s’afegirà a la bonificació establerta per als 
diversos alumnes un 5% més, per cada membre de la mateixa família matriculat. 
 

c)  Es poden atorgar bonificacions especials per a aquelles famílies d’escassa capacitat 
econòmica, que previ informe i dictamen de la treballadora social de l’Ajuntament, 
així ho valori segons barems econòmics. 

 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1.  La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 

especials que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. 
 

A aquest efecte s’aplicaran les tarifes de l’annex núm. 1. 
 
2.  Aquestes tarifes són per a tot el curs acadèmic. S’abonarà el 30% en concepte de 

matrícula i la resta en tres quotes de pagament trimestral. Els rebuts s’abonaran a 
principi de trimestre, per domiciliació bancària segons imprès omplert en l’acceptació de 
la matrícula però es retornaran les quotes corresponents, en els casos de baixes 
sol·licitades, des de la data de sol·licitud de la baixa amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament i informe favorable del professor/a de l’assignatura.   

 
3.  A efectes de quota tributària, hi ha tres grups: 
 
  Grup A : alumnes menors de 18 anys inclòs. 
  Grup B : alumnes de 19 a 23 anys i de 60 anys en endavant. 
  Grup C : alumnes de 24 anys a 59 anys. 
 
 
Diligència 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i tindrà aplicació a partir del curs 2007-2008, i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 



 
 
 
 

ORDENANCES FISCALS 2009 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. A12 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 159  

ANNEX 1 - TARIFES 
 
 
 
 
 
Concepte 

Grup A 
 

EUR 
per curs 

Grup B 
 

EUR 
per curs 

Grup C 
 

EUR 
per curs 

1. Sensibilització musical    

    1.1. Quota nens i nenes de 4 anys .................... 62,20 - - 

    1.2. Quota nens i nenes de 5 anys .................... 124,30 - - 

2. Llenguatge musical    

    2.1. Nivell iniciació (nens i nenes de 6 i 7 anys) .. 165,80 - - 

    2.2. Nivell elemental ....................................... 227,10 298,20 365,70 

    2.3. Nivell avançat .......................................... 227,10 298,20 249,00 

    2.4. Llenguatge musical modern ....................... 227,10 298,20 365,70 

3. Instrument musical    

    3.1. Nivell iniciació .......................................... 212,20 249,10 299,80 

    3.2. Nivell elemental ....................................... 313,30 373,70 449,70 

    3.3. Nivell avançat .......................................... 418,20 498,20 599,60 

    3.4. Aprofundiment ......................................... 313,30 373,70 449,70 

4. Segon instrument musical    

    4.1. Nivell iniciació .......................................... 212,20 249,10 299,80 

    4.2. Nivell elemental ....................................... 313,30 373,70 449,70 

5. Mòduls    

    5.1. Iniciació a l’orquestra ................................ 235,10 287,10 348,90 

    5.2. Orquestra ............................................... 235,10 287,10 348,90 

    5.3. Combo .................................................... 157,10 211,40 232,60 

    5.4. Banda ..................................................... 157,10 211,40 232,60 

    5.5. Música de cambra .................................... 118,00 145,00 177,00 

    5.6. Cor (cant coral) ....................................... 117,00 144,00 178,00 

    5.7. Grup instrumental de corda ....................... 157,10 211,40 232,60 

    5.8. Grup de guitarres ..................................... 157,10 211,40 232,60 
 
  


