
 
Ordenança Fiscal núm. 30 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT  A L’ESCOLA 

DE MUSICA MUNICIPAL. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del 
servei d’ensenyament de Música, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ensenyament en 
l’escola de música municipal. 

 

Article 3. 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 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. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 

Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin 
escassa capacitat econòmica. 
 



 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia del servei 
d’ensenyament 
 
1. La quota tributària es determinarà d'acord amb la tipologia del servei 
d’ensenyament musical que s’hagi sol·licitat. 
 

QUOTA MENSUAL   
 

GENERAL 
 

Fins a 18 anys Més de 18 anys 
 

   CURS 2009/2010
INFANTIL 
ARENYS 

INFANTIL 
FORA 

ADULTS 
ARENYS 

ADULTS 
FORA 

PETITS MÚSICS 5 Llenguatge Musical   21,42 25,71   

PETITS MÚSICS 6 Llenguatge Musical   21,42 25,71   

 Roda d’instruments   16,61 19,93   

PETITS MÚSICS 7 Llenguatge Musical   30,19 36,23   

 Roda d’instruments   16,61 19,93   

 Instrument 
30' ó 45' 
compartits  67,47 80,97   

ELEMENTAL Llenguatge Musical  54,54 40,91 49,09 49,09 54,54 

 Instrument 
30' ó 45' 
compartits 100,71 75,53 90,64 90,64 100,71 

 Instrument 45' 121,55 91,17 109,40 109,40 121,55 

  30'+30' 148,18 111,13 133,36 133,36 148,18 

 Instrument 30' + 45' 167,62 125,71 150,85 150,85 167,62 

GRAU MITJÀ Llenguatge Musical  49,20 36,9 44,28 44,28 49,20 

 Instrument 30’ 96,68 72,51 87,01 87,01 96,68 

 Instrument 45' 117,41 88,07 105,67 105,67 117,41 

 Instrument 60' 157,70 118,28 141,93 141,93 157,70 

 Instrument 45' + 30' 178,54 133,91 160,69 160,69 178,54 

 Instrument 30' + 60' 217,53 163,15 195,78 195,78 217,53 

 Instrument 45' + 45' 199,33 149,50 179,40 179,40 199,33 

NIVELL ADULTS 1R Llenguatge Musical  52,00 39,00 46,80 46,80 52,00 

 Instrument 30' 98,77 74,07 88,89 88,89 98,77 
NIVELL ADULTS 2N-
3R Conjunt instrumental  52,00 39,00 46,80 46,80 52,00 

 Instrument 30' 98,77 74,07 88,89 88,89 98,77 

 Instrument 45' 119,50 89,63 107,55 107,55 119,50 

 Instrument 60' 159,79 119,84 143,81 143,81 159,79 

 Instrument 45' + 45' 187,11 140,33 168,40 168,40 187,11 

INSTRUMENT SOL Instrument 30' 59,78 44,83 53,80 53,80 59,78 

 Instrument 45' 80,51 60,39 72,46 72,46 80,51 

 Instrument 60' 120,80 90,60 108,72 108,72 120,80 

 Instrument 30' + 45' 141,64 106,23 127,48 127,48 141,64 

 Instrument 30' + 60' 180,63 135,47 162,57 162,57 180,63 

 Instrument 45' + 45' 162,43 121,82 146,19 146,19 162,43 

 Instrument 45' + 60' 201,42 151,07 181,28 181,28 201,42 



 
 Instrument 45' + 45' + 60' 281,88 211,41 253,69 253,69 281,88 

 
COR JOVE/COR INFANTIL  60' 10,37 

GRUP DE CAMBRA NIVELL MITJÀ 90' 22,14 

BANDA DE MÚSICA  10,37 

COMBO  10,37 

ÀULA DE MÚSICA MODERNA 30' 54,54 

 
 
 

MATRICULES   67,75 

 
OBSERVACIONS: 
- LLENGUATGE MUSICAL: Al nivell quart i fi de grau del llenguatge elemental i 
al llenguatge aplicat se’ls aplicaran les mateixes tarifes que al Grau Mitjà 
(llenguatge sol o llenguatge + instrument) 
- TAXA PER CANT: Serà la mateixa que la taxa per Instrument Sol. 
- Els alumnes que només formen part del Cor Infantil i el Cor de Joves, la 
banda de música i el combo no pagaran la taxa de matrícula 
- Els alumnes que realitzin la matrícula dins el segons trimestre del curs (gener 
- setmana santa) tindran una reducció del 33% de la quota de matrícula. Pels 
alumnes que es matriculin dins el tercer trimestre (després de setmana santa 
fins a juny) la reducció serà del 66%. 
 
2. Reduccions a les quotes de l’escola de música. 
 
Per família nombrosa: 10 per 100 de reducció.  
 
Famílies amb més d’un alumne a l’escola:  10 per 100 per cada alumne 
- Al terme família s’inclouen els pares o tutors i els seus fills 
 
La Família amb un fill discapacitat es considerà com a família nombrosa 
 
Alumne/a jubilat/da: 10% de reducció 

 
Aquestes reduccions s’aplicaran sobre les quotes relatives als ensenyaments i 
a la quota de matrícula. 
3. En situacions d'escassa capacitat econòmica, que valorarà l'Àrea de Serveis 
Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, s'aplicarà una reducció del 50% del 
preu global del rebut emès, prèvia valoració de l'Àrea de Serveis socials, que 
tindrà en compte els següents criteris: 
 

a) Que els ingressos de les unitats econòmiques de convivència que 
acreditin tenir rendes inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
 b) Caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis 
Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 



 
c) Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o 
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 

 
4. En cap cas podran aplicar-se de forma acumulada les reduccions descrites 
en els apartats 2 i 3 de l’article 6 de l’Ordenança. En el supòsit que es donessin 
ambdós requisits, únicament podran beneficiar-se de l’aplicació de la reducció 
que sigui més avantatjosa econòmicament pel subjecte passiu. 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per matrícula  a l’Escola de Música s’acredita en el moment de 
formalitzar la matrícula  de  cada curs escolar. 
 
2. La taxa per ensenyament s’acredita cada primer dia de cada mes escolar, 
moment en que s’inicia la prestació del servei, excepte el primer mes, en què 
s’acredita amb l’ inici del curs escolar. Únicament procedirà la devolució de l’ 
import corresponent a la taxa acreditada mensualment, en cas que el servei no 
s’hagi prestat. 
 

Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per matrícula s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà de pagar 
simultàniament a la presentació de l’autoliquidació quan es formalitza la 
inscripció o matrícula.  
 
2. La taxa per ensenyament que s’estenen al llarg de varis mesos, caldrà pagar 
la quota mensual durant els primers quinze dies de cada mes. En aquest cas, 
el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals. 
 
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el qeu disposi la 
Llei General Tributària. 
 

Disposició final 
 
La present modificació, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 9 de novembre de 2007,  entrarà en vigor el primer de 
gener de 2008 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 



 
Modificacions 
 
Última modificació aprovada en el Ple Municipal de 27 de maig de  2009, i 
publicada en el BOP núm. 163 de 9 de juliol de 2009, entrà en vigor el 
10/07/2009. 


