ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.1 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la prestació del servei d’Escola Municipal de Música.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’Escola Municipal de Música.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària i els sol·licitants de la prestació del servei assistents a
l’Escola Municipal de Música i, en tot cas pares, mares o tutors dels menors que hi assisteixen.
Article 4.- RESPONSABLES
El règim de responsabilitat s’exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei
general tributària.
Article 5.- QUOTA i BONIFICACIONS
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

1.Drets de matrícula, per curs ................................................................................50,00 €
Estaran exempts de pagar matrícula els alumnes del programa de sensibilització musical
1.2.Drets de matrícula per curs pels alumnes que només vulguin formar part de conjunts
musicals (combo i/o cambra i/o cant coral) .......................................................... 20,00 €
2.Quota mensual per Educació Infantil:
P3, P4 i P5 (sensibilització)............................................................................................ 22,00 €
3.Quota mensual a partir de Primària:
Instrument ..............................................................................................
Llenguatge ..............................................................................................
Cant Coral
Cambra
Orquestra infantil
Combo
3.1.Matèries combinades:
Duo instrument + llenguatge (de 8 a 17 anys)
Duo instrument + llenguatge (de 6 i 7 anys)

.48,00 €
23,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
58,00 €
48,00 €

Trio instrument + llenguatge + cant coral (de 8 a 17 anys)
Trio instrument + llenguatge + cant coral (de 6 i 7 anys)

68,00 €
58,00 €

3.2.Instrument secundari (sempre 30 min)

32,00 €

4.Quota mensual per adults:
Instrument ................................................................................................................. 73,00 €
Llenguatge
23,00 €
Conjunt instrumental (combo o cambra)
20,00 €
Duo conjunt instrumental + llenguatge
40,00 €
Cant coral
15,00 €
Big band
15,00 €
Jubilats i persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
46,00 €
5. Lloguer d’instruments, per curs:
Saxo............................................................................................................................... 88,00 €
Violí ............................................................................................................................ 88,00 €
Violoncel .................................................................................................................... 132,00 €
Guitarra ...................................................................................................................... 110,00 €
6. Bonificacions:
S’aplica una bonificació del 50% en les matrícules a partir del segon germà o familiar de fins a
segon grau.
Bonificar amb un 25 % del preu de la quota del servei d’Escola de Música als alumnes que
provinguin de famílies nombroses o monoparentals.
Aquesta bonificació s’aplicarà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, sempre que els
ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 12.908,16 € en el cas de família
monoparental amb 1 fill, de 19.362,24 € en el cas de família monoparental amb 2 fills. En el cas
de famílies nombroses el límit serà de 25.816,32 € i que el número de fills no excedeixi de 3, de
32.270,40 € si el número de fills és 4, de 38.724,48 € si el número de fills és 5, de 45.178,56 € si
el número de fills és 6, i 51.632,64 € si el número de fills és 7 o superior. En la corresponent
sol·licitud de bonificació el subjecte passiu titular de la família nombrosa haurà d'acreditar el
compliment d'aquests requisits mitjançant la presentació del carnet de família nombrosa,
certificat de convivència i certificat d'ingressos corresponent a la declaració de l'IRPF
presentada el darrer exercici fiscal. Els membres de la unitat familiar majors d’edat hauran de
signar una autorització perquè es puguin consultar les seves dades de caràcter tributari. La
sol·licitud s'haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que
van donar lloc a la concessió de la bonificació.
No es podran acollir a la bonificació quan el sol·licitant i els membres de la unitat de
convivència disposin d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual.

Es considera unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix domicili i que
figuren inscrites en el padró d’habitants en el moment de la sol·licitud de bonificació.
Article 6.- ACREDITAMENT
L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment de formalitzar la corresponent matrícula.
En aquest cas la taxa s’acreditarà al moment que es comenci a gaudir del servei. Els alumnes i
usuaris del servei d’Escola Municipal de Música estan subjectes al reglament intern pel que fa a la
permanència en el centre, les quotes i demés.

Article 7.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
El cobrament de les quotes s’efectuarà mensualment, mitjançant rebut derivat de la matrícula.
Article 8.- INFRACCIONS I SANCIONS
La quota imposada s’exigirà pel procediment de constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2019 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Santa Cristina d'Aro, desembre de 2018

