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Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 41 al 48 de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, 
de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes, l’Ajuntament estableix 

el preu públic per al servei municipal de l’escola de música, que s’ha de regir per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article 

41 de la Llei 39/88. 
 

 
Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la impartició d’ensenyaments musicals 

 
 

Article 3r.- Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança, els 
que es beneficiïn del servei a què es refereix l’article anterior. A aquest 

efecte, s’entendrà per beneficiari els pares, tutors o responsables dels 
menors, i els adults que utilitzin el servei. 

 

 
Article 4t.- Quota tributària 

 

1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es 
fixa en la següent  tarifa: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.1 
 

Ordenança Reguladora del 

Preu públic per al servei de l’escola municipal 

de música 
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MENORS – PRIMÀRIA 

 

 

Concepte Descripció Preu  

MATRÍCULA Pagament fraccionat trimestral. No retornable. 49,00 € 

SENSIBILITZACIÓ 1 
(P4, 4 anys) 

45 mins de MÚSICA I MOVIMENT 
31,00 € 

45 mins de CORAL 

SENSIBILITZACIÓ 2 
(P5, 5 anys) 

45 mins de MÚSICA I MOVIMENT 

39,00 € 45 mins de CORAL 

Roda d’instruments 

INICIACIÓ 1  
(1r primària, 6 anys) 

45 mins de LLENGUATGE 

49,00 € 45 mins CORAL 

30 mins INICIACIÓ A L’INSTRUMENT individual 
ó 45 mins col·lectiu 

INICIACIÓ 2  

(2n primària, 7 anys) 

45 mins de LLENGUATGE 

59,00 € 45 mins CORAL 

45 mins INSTRUMENT individual ó col·lectiu 

BÀSIC 1  
(3r primària, 8 anys) 

60 mins de LLENGUATGE 

69,00 € 
45 mins de MINICOMBO 

45 mins INSTRUMENT individual ó col·lectiu 

45 mins de CORAL (opcional) 

BÀSIC 2  
(4t primària, 9 anys) 

60 mins de LLENGUATGE 

69,00 € 
45 mins de MINICOMBO 

45 mins INSTRUMENT individual ó col·lectiu 

45 mins de CORAL (opcional) 

BÀSIC 3  

(5è primària, 10 
anys) 

60 mins de LLENGUATGE 

75,50 € 

45 mins de MINICOMBO 

45 mins INSTRUMENT individual ó col·lectiu 

45 mins CREATIVITAT (opcional) 

30 mins 2N INSTRUMENT individual 

ó 45 mins col·lectiu (opcional) 

BÀSIC 4  
(6è primària, 11 

anys) 

60 mins de LLENGUATGE 

75,50 € 

45 mins de MINICOMBO 

45 mins INSTRUMENT individual ó col·lectiu 

45 mins CREATIVITAT (opcional) 

30 mins 2N INSTRUMENT individual 
ó 45 mins col·lectiu (opcional) 

TALLERS 60 mins de TALLER (segons oferta) 17,00 € 
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MENORS - SECUNDÀRIA 
 

   

Concepte Descripció Preu  

MATRÍCULA Pagament fraccionat trimestral. No retornable. 49,00 € 

JOVE 

(de 1r a 4t d’ESO) 
 

45 mins INSTRUMENT individual ó 60 mins 

col·lectiu 

72,00 € 

60 mins COMBO 

60 mins CREATIVITAT (SONGWRITING 
/PRODUCCIÓ MUSICAL / DJ PRODUCCIÓ / 

DJ)(opcional) 

30 mins 2N INSTRUMENT individual 

ó 45 mins col·lectiu (opcional) + 12,50€ 

JOVE + 
(de 16 a 18 anys) 

Oferta 
d’assignatures a 

escollir.  
Mínim 1 

assignatura. 

45 mins INSTRUMENT individual ó 60 mins 
col·lectiu 

45,00 € 

60 mins COMBO 17,00 € 

60 mins CREATIVITAT (SONGWRITING 
/PRODUCCIÓ MUSICAL / DJ PRODUCCIÓ / DJ) 

17,00 € 

30 mins 2N INSTRUMENT individual 
ó 45 mins col·lectiu   

20,00 € 

30 mins 3R INSTRUMENT individual 
ó 45 mins col·lectiu 

30,00 € 

TALLERS 60 mins de TALLER (segons oferta) 17,00 € 

 

 
ADULTS 
   

Concepte Descripció Preu  

MATRÍCULA Pagament fraccionat trimestral. No retornable. 59,00 € 

ASSIGNATURES A 

ESCOLLIR: 

30 mins INSTRUMENT individual 45,00 € 

45 mins INSTRUMENT individual 62,50 € 

60 mins INSTRUMENT individual 90,00 € 

30 mins 2N INSTRUMENT individual 30,00 € 

60 mins COMBO 27,00 € 

60 mins CREATIVITAT (SONGWRITING 
/PRODUCCIÓ MUSICAL / DJ PRODUCCIÓ / 

DJ)(opcional) 

27,00 € 

60 mins de TALLER (segons oferta) 27,00 € 
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AULA TRADICIONAL (*) 
   

Concepte Descripció Preu  

MENORS 

MATRÍCULA. Pagament fraccionat trimestral. No 

retornable. 
49,00 € 

30 mins INSTRUMENT individual 30,00 € 

45 mins INSTRUMENT individual 45,00 € 

ADULTS 

MATRÍCULA. Pagament fraccionat trimestral. No 
retornable. 

59,00 € 

30 mins INSTRUMENT individual 45,00 € 

45 mins INSTRUMENT individual 62,50 € 

   
 
(*). De moment s’ofereix PERCUSSIÓ TRADICIONAL. És un pla d’estudis a banda de la 
resta que no té requisits d’accés ni obligatorietats. 

 

DESCOMPTES 

 
A partir del segon membre de la mateixa 
família 
(segon membre inclòs) 
50% en matrícula 

25% en mensualitats 
 

   Famílies monoparentals*  
   50% en matrícula 
   25% en mensualitats 

 

 

*Es consideraran famílies monoparentals les que puguin acreditar alguna de les 
següents       situacions:  

Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb 
les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. 
Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. 

Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix 
algun dels requisits següents: 

- No percebre la pensió d’aliments fixada judicialment. 
- Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l’índex de renda de suficiència 

de Catalunya (IRSC) per cada infant. 

- En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d’acord 
amb la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb infants a 

càrrec. 
- En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l’altre progenitor estigui 

empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.  

 
 

Article 5è.- Modalitat Online – situació d’excepcionalitat 
 

 
Sensibilització (P4 i P5) 0% de la quota normal 
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Iniciació 1 (1r primària) 0% de la quota normal 

Iniciació 2 (2n primària) 25% de la quota normal 

Bàsic 1, 2, 3 i 4 (de 3r a 6è de 
primària) 

50% de la quota normal 

Secundària (de 12 a 18 anys) 50% de la quota normal 

Adults 50% de la quota normal 
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Article 6è.- Obligació de pagament 

 
1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança 

s’inicia quan es realitzi el servei o activitat específica en l’article primer. 

2.- El pagament d’aquest preu s’efectua amb caràcter mensual, quan s’estengui 
la factura a qui estigui obligat al pagament. 

 

 
Article 7è.- Serveis complementaris 

 
Els preus assenyalats no inclouen els serveis d’activitats extraordinàries com 

ara excursions, festes, actes culturals, etc. complementàries al servei de 
l’Escola de Música, les quals seran tarifades en funció del seu cost real i efectiu. 

 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 13 d’octubre de 2005, començarà a regir a partir de l’1 de 

gener de 2006 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
Es modifica parcialment, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació 

de data 11 d’octubre de 2006, i començarà a regir el dia 1 de setembre de 2007. 
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota 
tributària, pel Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en 

vigor el dia 1 de gener de 2008. Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada 
parcialment, concretament la quota tributària, pel Ple de la corporació de data 13 

d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota 
tributària, pel Ple de la corporació de data 8 d’octubre de 2009 i entrarà en vigor 
el dia 1 de gener de 2010. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota 
tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor 
el dia 1 de gener de 2011. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota 
tributària, pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2011 i entrarà en vigor 

el dia 1 de gener de 2012. 
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota 
tributària amb  la inclusió del concepte “coral” a l’apartat 1 corresponent a adults, 

pel Ple de la corporació de data 6 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de 
gener de 2016. 

Es corregeix l’errada material tant del títol com de l’article 1 de l’ordenança, atès 
que figurava com a taxa, quan realment es tracta d’un preu públic, tal com ja 
consta a la resta d’articulat, pel Ple de la corporació de data 17 d’octubre de 2018. 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment,  concretament  la quota   
tributària, pel Ple de la corporació de data 8 d’octubre de 2020 i entrarà en vigor el  

dia 1 de gener de 2021. 
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament part de 
l’article 4 de quota tributària, pel  Ple  de  la  corporació  de  data 21 d’octubre de 

2021 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. 
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament part de 

les tarifes de l’article 4 de quota tributària, pel  Ple  de  la  corporació  de  data 20 
d’octubre de 2022 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. 
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