
 
  
 
 
  

 163

 
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 
 
1.Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 
d’activitats d’ensenyament en l’escola de Música municipal.  
 
2.Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis 
que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança. 
 
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. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària 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: 
 

PROGRAMES I ASSIGNATURES quota mensual 

Petits Músics   

PM5 32,58 
PM6 - taller 32,58 

PM6 - roda 24,45 
PM7 - taller 32,58 
PM7 - instrument 24,20 
Cant Coral - Petits Músics 20,00 

    

Nivell Bàsic   

Nivell 1/2/3/4/FG - Moviment i cançó 33,00 
Nivell 1/2/3/4/FG - Conjunt Instrumental 20,00 
Cant Coral - Nivell Bàsic 20,00 
Nivell Bàsic - Instrument 30 min (individual) 66,00 

Nivell Bàsic - Instrument 45 min (compartits) 59,40 

    

Nivell avançat   

NA - llenguatge i harmonia 44,50 
NA - Conjunt instrumental 20,00 
NA - Informàtica musical 20,00 

Nivell avançat - Instrument 30 min (individual) 66,00 
Nivell avançat - Instrument 45 min (individual) 85,00 
Nivell avançat - Instrument 60 min (individual) 130,00 
    

Música a mida   

A mida - Conjunt instrumental 28,20 
Instrument a mida 30 min (individual) 66,00 

Instrument a mida 45 min (individual) 85,00 
Instrument a mida 45 min (compartit) 59,40 
    

Adults   

Instrument adult 30 min (individual) 70,00 
Instrument adult 45 min (individual) 99,00 
    

    

Banda 20,00 

Big Band 20,00 
Big Band Petita 20,00 
Combo 20,00 
Orquestra petita 20,00 

Conjunt flautes 20,00 
Conjunt Guitarres 20,00 
Boixets 20,00 
Tiamat 20,00 
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Adamaris 20,00 

    

Matrícules   

Taxa matrícula assignatures de grup 20,00 
Taxa matrícula resta d'ensenyaments 80,00 

    

Descomptes PACK (una assignatura grupal + altres)   
*descompte sols aplicable a alumnes de 4 a 18 anys   
    

Per 2 assignatures 10% 
sobre l'import de les taxes d'ambdues assignatures   
Per 3 assignatures (una de les assignatures ha de ser llenguatge musical) 20% 

sobre l'import de les taxes de les tres assignatures   
 

 

OBSERVACIONS: 
 
Els alumnes que realitzin la matrícula dins el segon trimestre de 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. 
 
Membres de família nombrosa o monoparental : 10 per 100 de reducció.  
 
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. 
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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 ensenyaments s’acredita quan s’iniciï la realització de l’activitat 
que constitueix el fet imposable.   
 
 
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 liquidades 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 que disposi la 
Llei General Tributària. 
 

Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de juliol de 2013 i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 21/08/2013  entrarà en vigor al dia següent al 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
. 
 

 


