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13 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA 

(darrera modificació BOIB 4, 08/01/2019) 

Article 1 
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 2 
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 3 
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 4 
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 5 
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. 
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2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, als articles 6.1 i 6.2 d’aquesta 
Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables en els casos allà prevists. 

Article 6 
Quota tributaria 

1. La quota tributaria es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments que s'hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica o en situacions excepcionals 
que valorarà l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, s'aplicarà una reducció 
o bonificació a les quotes en consonància amb la capacitat econòmica 
acreditada.  

Article 7 
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. 

 Preu 

mes 

    2on. 

germà 

Musica i moviment i iniciació al llenguatge     

1 hora a la setmana      25 €  23 € 

   

Llenguatge Musical grau elemental 2    

sessions setmanals      45€ 43€ 

   

Instrument de banda :   

Sessió de 30 minuts setmanals    25€ 23€ 

Sessió de 60 minuts setmanals    50€ 48€ 

   

Altres Instruments :   

Sessió de 30 minuts setmanals    35€ 33€ 

Sessió de 60 minuts setmanals    70€ 68€ 

   

Música Tradicional sessió 45 minuts setmanals  15€ 13€ 

   

Banda Jove sessió de 60 minuts setmanals   10€ 8€ 

   

Tallers Col·lectius segon instrument sessió de   

60 minuts setmanals      15€ 13€ 

   

Combos             81.70€ 79.70€ 
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Article 8 
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. 


