
17 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial 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  la  taxa  per  la
prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en l'Escola Municipal de Música que
es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  la  prestació  de  serveis  i  la  realització  d’activitats
d’ensenyament  a  l’escola  de  Música  i  en  altres  establiments  docents  municipals,  destinats  a
impartir ensenyaments musicals.

Article 3r. Subjectes passius

1. Son 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 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

1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones físiques i
jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes a la Llei General Tributaria.

2. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
dita Llei General Tributaria.

Article 5e`. Beneficis fiscals

S’aplicaran les següents reduccions a les tarifes:

1. L'alumnat que acrediti la condició de família nombrosa: 25 % de descompte

2. L'alumnat que acrediti una discapacitat superior al 33%: 25% de descompte

3. L'alumnat que pertanyi a la banda municipal : 10 % de descompte

4. L'alumnat  pertanyent a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors  al  llindar  de  la  pobresa,  prenent  com  a  valor  de  referència  el  publicat  per

l’EUROSTAT: 100% de descompte

5. L'alumnat  pertanyent a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors al salari mínim interprofessional,  prenent com a valor de referència el fixat pel

Ministeri de Treball i Seguretat Social: 50% de descompte.

Per a calcular els ingressos nets per unitat de consum, s’agafarà com a referència la declaració de
renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els ingressos nets dels membres de la
unitat familiar. A continuació es dividirà aquesta quantitat pel nombre d’unitats de consum que
formen la unitat familiar, que es calcula per mitjà de la suma dels següents coeficients:

- Pel primer adult: 1



- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per gaudir de les reduccions es requerirà que la persona interessada ho demani a l'administració, 
justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i cada una de les 
persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a l'exercici anterior immediat 
de l'acreditació de la taxa:

- Certificat que acrediti la condició de família nombrosa

- Certificat que acrediti un grau de discapacitat superior al 33%

- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost sobre

la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada. 

- Certificat municipal acreditatiu dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de la

bonificació.

La declaració de l'interessat podrà ser comprovada per l'Administració Municipal que s'ajustarà al
que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es perdrà la reducció
obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot seguir.

6. L'alumnat que, tot i no complir amb el descrit als punts anteriors d’aquest article, presentin

un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli, se’ls aplicarà un

descompte d’acord amb la seva capacitat econòmica.

En cap cas els descomptes seran acumulatius. S’aplicarà sempre el que sigui més avantatjós per
l'alumnat.

Article 6è. Quota tributaria

La quota tributaria es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments que s'hagin

sol·licitat o que s'utilitzin.

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents (per mes, menys la matrícula, que serà per curs):

Matrícula....................................................................................................12,02 €

Classes 1 hora –Musica i Moviment...............................................................8,00 €

Classes 1 hora (les demés)..........................................................................47,50 €

Classes ½ hora..........................................................................................24,00 €

Classes 2 hores..........................................................................................95,00 €

Article 7è. Meritació i període impositiu

1. La quota per ensenyament a l'Escola de Música es meritarà en el moment de formalitzar la
matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament si és que la
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.
2. Les  quotes  mensuals  per  les  classes  d'ensenyaments  de  música  s'acreditaran  per
mensualitats avançades a la prestació del servei.



Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa de matrícula per serveis a l'Escola de Música s'haurà de pagar quan es formalitza la
inscripció o matrícula.
2. En el cas de les taxes per les classes d'ensenyament musical es pagaran dins els primers
deu dies de cada mes dels compresos al Curs escolar, l’import corresponent a una mensualitat.
3. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació.
4. El  pagament  de  la  taxa  es  podrà  fer  mitjançant  domiciliació  bancària,  que  sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
6. Quan  es  cessi  en  la  recepció  del  servei,  es  retornarà  al  subjecte  passiu  la  quantia
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.


