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Ordenança Fiscal núm. 14 
 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS 
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“L’ORIOLA”. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en 
l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, que es regirà per aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
solꞏlicitin la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en l’escola 
de Música i en altres establiments docents municipals, destinats a impartir 
ensenyaments especials. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que solꞏlicitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els 
seus pares o tutors. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Les tarifes s’estableixen en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials 
que s’hagin solꞏlicitat o que s'utilitzin. 
 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
CURS 2018-2019 I SUCCESSIUS 
 

QUOTA 
MATRICULA 
 

QUOTA 
MENSUAL 
 

CORALETA  21,50 19,40 

MÚSICA I MOVIMENT  43  75,50 



 

BÀSIC (nens i adults)  43 89,80 

AVANÇAT  43  89,80 

INSTRUMENT SOL  43 78,60 

FORMACIÓ VOCAL 
INSTRUMENTAL  21,50  19,40 

INSTRUMENT 
COMPLEMENTARI*  0  71,40 

TALLER CURTA DURADA 
SESSIÓ  0  12,30  

TALLER CURTA DURADA 
SESSIONS  0  35,70  

 
 
QUOTA MATRICULA. Es farà efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 
 
CORALETA 
Per a alumnes de 3 a 5 anys. La durada de l’activitat en grup serà d’ 1 hora setmanal. 
Aquest programa s’ofertarà directament als dos centres escolars de Primària. 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
Adreçat a alumnes de 6 i 7 anys. La durada de les classes serà d’ 1 hora i 30m setmanals 
de llenguatge i coral i 30 minuts d’instrument, fent una roda d’instruments el primer curs 
(alumnes de 6 anys) i iniciació a l’instrument el segon curs (alumnes de 7 anys). 
BÀSIC 
Per a alumnes entre 8 i 12 anys. Es dividirà en llenguatge, cant coral, instrument i 
formació instrumental. La classe de llenguatge i cant coral serà d’ 1 hora i 30 minuts 
setmanals, i la d’instrument de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora en funció del nombre 
d’alumnes per classe. L’alumne podrà optar a formar part de les formacions instrumentals 
de l’escola. 
1 alumne 30 minuts classe instrument 
2 alumnes  45 minuts classe instrument 
3 alumnes  1 hora classe instrument 
NIVELL AVANÇAT 
Per a alumnes a partir dels 12 anys. Es dividirà en llenguatge, cant coral, instrument i 
formació instrumental. La classe de llenguatge i cant coral serà d’ 1 hora i 30 minuts 
setmanals, i la d’instrument de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora en funció del nombre 
d’alumnes per classe. L’alumne podrà optar a formar part de les formacions instrumentals 
de l’escola. Hi accediran els alumnes després del bàsic o bé per edat en cas d’alumnes 
nous al centre. 
1 alumne 30 minuts classe instrument 
2 alumnes  45 minuts classe instrument 
3 alumnes  1 hora classe instrument 
ADULTS BÀSIC 



 

Hi haurà classe de llenguatge colꞏlectiva d’1 hora i classe d’instrument en grup 
complementada amb formacions instrumentals i vocals. Les classes d’instrument en les 
mateixes dedicacions horàries abans detallades.  
1 alumne 30 minuts 
2 alumnes  45 minuts 
3 alumnes  1 hora 
INSTRUMENT SOL  
Aquest programa està adreçat a alumnes a partir dels 12 anys, tot i que excepcionalment 
es pot aplicar a alumnes de menys edat. 
Inclou instrument en grup i la possibilitat d’assistir a les formacions instrumentals de 
l’escola. 
1 alumne 30 minuts 
2 alumnes  45 minuts 
3 alumnes  1 hora 
FORMACIÓ VOCAL  O INSTRUMENTAL  
Per aquells alumnes que assisteixin només a una o diverses formacions de l’escola. 
 
*Instrument complementari no és un programa. En funció de la disponibilitat de places es 
podrà estudiar un segon instrument a l’escola. 
 
Tots els programes de grup s’obriran amb un nombre mínim d’inscrits. 
Descomptes en les quotes mensuals:  
 

 15% per família nombrosa i monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet 
acreditatiu). 

 La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerarà 
com a família nombrosa. Caldrà lliurar la documentació corresponent que ho 
acrediti. 

 30% per a jubilats. 
 Aquests descomptes no són acumulables. 

 
 
Article 5. Acreditament  
 
El preu públic regulat en la present Ordenança s’acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar o servei d'ensenyament, independentment de  la rebuda 
efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al solꞏlicitant, 
no essent en cap cas retornable.  
 
El preu públic s’exigirà per mesos vençuts i quotes íntegres. 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
 
El pagament del preu públic es farà mitjançant domiciliació bancària.  
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 
Les baixes es podran solꞏlicitar i fer efectives a mitjans del curs (gener). S’hauran de 
comunicar a l’Ajuntament del 15 al 20 de gener.  



 

 
En casos específics i per motius justificats, l’Ajuntament valorarà i resoldrà la petició. 
 
Les altes dutes a terme en el segon semestre del curs hauran de fer efectiva la meitat de la 
matrícula. 
 
Si es deixa de satisfer l’import de dues quotes mensuals durant el mateix curs, es tramitarà 
de forma automàtica la baixa d’ofici del centre. 
 
Les baixes que es produeixin per iniciativa de l’Ajuntament tindran vigència immediata i no 
donaran dret a la devolució de cap quota. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 30/10/2014 i que ha quedat definitivament aprovada en data 31/12/2014, 
van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. Va ser modificada per darrera vegada per acord de Junta de Govern Local, en 
sessió de data 24 d’octubre de 2019. 
 
 
 


