
Expedient: 2021/271   
Assumpte: OF 26 Ordenança fiscal escola de musica

ORDENANÇA  NÚM. 26

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L'ESCOLA DE MUSICA.

1. Conceptes:

1.1  Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i  de conformitat amb el previst als  articles 15 al 19 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, aquest 
Ajuntament d'Altafulla estableix la taxa per ensenyaments artístics que s’imparteixen a l’Escola de Música de 
l’Ajuntament d’Altafulla, la qual es regirà per la present ordenança, de conformitat amb els articles 20 a 27 i 57 de 
l’esmentat RDL 2/2004.

1.2 El fet imposable 

El fet imposable ve determinat per la prestació dels serveis relatius als ensenyaments artístics i culturals que 
s’imparteixen a l’Escola de Música de l’Ajuntament d’Altafulla. 

1.3 Subjectes Passius.

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats 
a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades 
pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

1.4 Responsables

1.4.1 Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, totes les persones que siguin 
causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

1.4.2 La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els terminis, als subjectes i procediments previstos en la Llei General 
Tributària.

1.5 Període Impositiu 

El període impositiu serà mensual.

Article 2.  Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, qui sigui beneficiari dels  serveis o activitats, 
prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a que es refereix l'article anterior.

Article 3.  Quota tributària

Les quotes tributàries que figuren en aquest article són de caràcter mensual i es meritaran de forma mensual durant el 
transcurs del curs escolar.
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3.1 Programes d’ensenyament:

3.1.1. Els programes d’ensenyament musical de l'Escola de Música d’Altafulla són: 

OBLIGATÒRIES GRUPS TEMPS
Sensibilització (llenguatge) 2 (Màxim 10 per grup) 45'
Primer (llenguatge) 2 (Màxim 12 per grup) 60'
Segon (llenguatge i 
instrument)

2 (Màxim 12 per grup) 60'

Tercer (llenguatge i 
instrument)

2 (Màxim 12 per grup) 60'

Quart (llenguatge i 
instrument)

2 (Màxim 12 per grup) 60'

Cinquè (llenguatge i 
instrument)

2 (Màxim 12 per grup) 60'

Sisè (llenguatge i instrument) 1 (Màxim 12 per grup) 60'
Preparatori (llenguatge i 
instrument)

1 (Màxim 12 per grup) 60'

Agrupació Pizzicato 1 (alumnes de 4t) 60'
Agrupació Crescendo 1 (alumnes de 5è, 6è i Joves 1) 60'

Cambra (3r curs i pianos de 4t, 5è, 6è i Joves 1) 30'

OPTATIVES CURSOS TEMPS
Orff 1 1r i 2n (Mínim 6) 45'
Orff 2 3r i 4t (Mínim 6) 45'
Orff 3 5è i 6è (Mínim 6) 45'
Cos i moviment 1 1r i 2n (Mínim 6) 45'
Cos i moviment 2 3r i 4t (Mínim 6) 45'
Cos i moviment 3 5è i 6è (Mínim 6) 45'
Coral 1 1r i 2n (Mínim 12) 45'
Coral 2 3r, 4t, 5è i 6è (Mínim 12) 45'
Harmonia moderna 6è, Preparatori, Joves i Adults (Mínim 4) 45'
Informàtica musical Preparatori, Joves i Adults (Mínim 4 / Màxim 8) 45'
Agrupació Combo Joves / Adults (Mínim 4) 60'
Llenguatge Musical Joves / Adults (Mínim 6) 45'

Els minuts que consten en la columna de temps són setmanals.

En cas que el nombre d’alumnat final d’una activitat sigui inferior al que s’havia inicialment previst, l’Escola Municipal 
de Música pot decidir la supressió d’aquella activitat o curs.

3.2  Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents:

3.2.1 Tarifa dels programes elementals d’estudi:

Les tarifes del Nivell Elemental, inclouen tant les assignatures obligatòries  (*) com les Optatives i les Cambres o 
Agrupacions Instrumentals.

(*)Obligatòries:
• Llenguatge Musical i Instrument (2n curs)
• Llenguatge Musical, Instrument i Agrupació Instrumental o Cambra (de 3r a Joves 1).

El Nivell Elemental serà determinat pel curs d’instrument que realitzi l’alumne.

Aquesta tarifa té com a destinatari els alumnes de l’Escola de Música que tinguin entre 5 i 12 anys, a continuació 
s’indiquen les tarifes:
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Programa 
d'estudi

Tarifa Nivell 
Elemental

Tarifa Nivell Elemental 
pels alumnes amb 
familiars a l’escola

Sensibilització 18,00 € 15,30 €

Primer 48,34 € 41,09 €

Segon 85,83 € 72,96 €

Tercer 96,77 € 82,26 €

Quart 122,14 € 103,82 €

Cinquè 134,81 € 114,58 €

Sisè 141,17 € 120,00 €

Preparatori 141,17 € 120,00 €

3.2.2 Tarifes dels cursos Joves i Adults:

Curs
Alumnes 

entre 13-17 
anys, inclosos

Alumnes entre 13-17 anys, 
inclosos. Amb familiars a 

l'escola

Tarifa per 
majors de 17 

anys

Instr. indiv (30’)* 51,90 € 44,12 € 53,98 €

Instr. indiv (45’)* 77,86 € 66,18 € 80,97 €

Col d’Instr. de 2-3 alumnes (60’) 31,28 € 26,58 € 32,53 €

Col d’Instr. de 4-6 alumnes (60’) 15,64 € 13,29 € 16,26 €

Harmonia moderna (45’) 32,17 € 27,34 € 32,17 €

Informàtica musical (45’) 32,17 € 27,34 € 32,17 €

Llenguatge musical (45’) 32,17 € 27,34 € 32,17 €

Agrupació instrumental (60’) 32,17 € 27,34 € 32,17 €

Musicoteràpia (60’) 32,17 € 27,34 € 32,17 €

*Els Joves que realitzin instrument individual tindran inclosa la quota d’agrupació instrumental.

Article 4.  Meritament

4.1 L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, es produeix el primer dia de cada mes del 
període escolar en el que l’alumne estigui inscrit als ensenyaments artístics i tenint en compte allò que determina 
l’article 4.4 de la present ordenança fiscal. 

4.2 Quan els imports no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Ajuntament podrà exigir també, a més 
dels imports vençuts, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'interès corresponent, una vegada hagi 
transcorregut el termini de pagament en voluntària, així com les despeses que hagin pogut i/o puguin generar i els 
recàrrecs determinats en la Llei General Tributària.

4.3 L'incompliment de pagament d'alguna de les tarifes que pugui establir l’Ajuntament per a les seves activitats o 
serveis educatius, serà causa de baixa de l'alumne en l'activitat o estudis que correspongui i de pèrdua dels imports 
prèviament satisfets, si és el cas, amb independència de l’obligació legal existent de liquidació del deute que s’hagi 
pogut generar.

4.4 La sol·licitud de baixa de l’alumne, un cop iniciat el curs acadèmic i mitjançant instància, s’haurà de presentar 
abans del dia 25 o següent en el cas de ser inhàbil del mes anterior al que es vol donar de baixa. 

4.5 Devolucions d’ingressos:

Les devolucions d'imports corresponents a quotes meritades pels serveis d’ensenyament artístics i d’altres activitats 
docents complementàries o de caire especial que es plantegin per causa alguna aliena al centre, regiran les condicions 
particulars que s'estableixin per part de l’Ajuntament en cada cas per motius sobrevinguts o d’altres degudament 
justificats sent el regidor de l’àmbit d’educació qui resoldrà la petició de devolució si la considera ajustada a dret, 
previs els informe de la Direcció i d’altres legalment preceptius sempre i quan, s’ha demanat per escrit tant en el cas 
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d’haver meritat el fet imposable com en el cas que es sol·liciti abans d’iniciar l’activitat o servei i compleixi els requisits 
establerts en cada cas.

A la sol·licitud de devolució, la persona interessada indicarà mitjançant certificat de titularitat bancaria original segellat 
per l’entitat bancària el número de compte bancari al qual caldrà fer la devolució. En els casos d'alumnes menors 
d'edat, el peticionari i titular del compte serà el pare/mare o tutor legal. Les devolucions aprovades es liquidaran 
mitjançant transferència bancària al compte aportat pel peticionari.

4.5.1 Devolucions tipificades:

 Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al centre educatiu, la devolució es 
tramitarà d’ofici.

Article 5.  Període de cobrament i procediment.

5.1 El període voluntari serà aquell que es determini per l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.

5.2 Recaptació executiva. Vençut el període voluntari de cobrament, els deutes seran exigits pel procediment de 
constrenyiment. El procediment de constrenyiment serà realitzat pels serveis municipals de recaptació, meritant 
recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i costes.

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés. 

El règim de declaració serà l’autoliquidació.

L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà mensualment, a través de domiciliació bancària, durant la primera quinzena 
del mes. Excepcionalment es podrà dur a terme l’ingrés d’acord amb el que estableix l’article 60 de la Llei General 
Tributària.

7. Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, 
resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.

8. Normativa general. 

Per tot allò que no estigui establert en aquesta ordenança fiscal, s’aplicarà la normativa general vigent en cada 
moment i per a cada cas.
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