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ORDENANÇA NÚM. 26
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L'ESCOLA DE MUSICA.
Article 1. Concepte.
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De conformitat amb el previst a l'article 20 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 escola de música, especificats a les Tarifes contingudes a
l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança.
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 d'Altafulla, a que es refereix
l'article anterior.
Article 3. Quantia.
3.1 La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les Tarifes
contingudes en l'apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
3.2 Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
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3.2.1 TARIFA 1. Matrícula. Drets de matriculació.
3.2.1.- Matrícules
Sensibilització A
Sensibilització

38,41€

Sensibilització B
Sensibilització C
Iniciació I

43,90€

Iniciació II
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Nivell elemental

Primer

49,38€

Segon
Tercer
Quart
Agrupació instrumental
instrument) joves i adults

54,87€
(diferent

Joves i adults instrument
Programa lliure

Joves i adults Tallers musicals
Joves i adults llenguatge musical
Classe
col·lectiva
d’instrument
(mateix instrument)
Musicoteràpia
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63,64€

TARIFA 2. Quotes mensuals
3.2.2.1.- Sensibilització (de 3 a 5 anys)
Sensibilització A

16,46€

0,45 hora

Sensibilització B

16,46€

0,45 hora

Sensibilització C

27,42€

1,30 hores
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3.2.2.2.- Nivell elemental (de 6 a 12 anys)
Llenguatge
Roda i
musical
instrument
Iniciació I
42,74€
0,00€
Iniciació II
42,74€
36,55€

Primer
Segon
Tercer
Quart

Llenguatge
musical i
cant coral
52,86€
52,86€
55,11€
55,11€

Instrument

Conjunt
instrumental

36,55€
61,29€
70,84€
77,04€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

3.2.2.3.- Programa lliure (a partir 12 anys)
Tipus
Taxa
Agrupació
instrumental
(amb
diferents instruments)
25,35€

Llenguatge
musical
2 hores
2 hores
Llenguatg
e musical
2
2
2
2

Roda
½ hora

½ hora

Instrument

hores
hores
hores
hores

Instrument

½
¾
¾
1

hora
hora
hora
hora

Coral
1
1
¾
¾

hora
hora
hora
hora

Conjunt
instrumental
1
1
1
1

hora
hora
hora
hora

Temps
1 hora

Joves instrument

72,58€

¾ hora

Joves llenguatge musical

31,12€

1 hora

Joves Tallers musicals 1

31,12€

1 hora

Joves Tallers musicals 2

56,46€

2 hores

Adults instrument

79,08€

¾ hora

Adults llenguatge musical

34,23€

1 hora

Adults Tallers musicals 1

32,45€

1 hora

Adults Tallers musicals 2
Classe col·lectiva d’instrument amb
el mateix instrument (de 2 a 6
alumnes)

59,00€

2 hores

38,00€

1 hora

Musicoteràpia

31,12€

1 hora
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Les hores que consten són hores setmanals.
3.2.2.4 Bonificació.
Els alumnes d’entre 4 i 17 anys que tinguin germans o pares a l’Escola gaudiran d’una
bonificació del 15% sobre la quota mensual de la Tarifa-2. Es beneficiaran d’aquesta
bonificació tots els germans de la família compresos en la franja d’edat esmentada
anteriorment.
Tanmateix, i independentment de l’edat, gaudiran d’aquesta bonificació els discapacitats
sempre i quan acreditin una minusvalidesa igual o superior al 33%, per la qual cosa caldrà que
aportin la resolució i l’informe del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya o Departament competent en la matèria.
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Si l’alumne que dóna lloc a la bonificació causés baixa, l’esmentada bonificació es perdria,
sempre que no hi hagi més germans matriculats al centre.
Així mateix els alumnes joves o adults que facin instrument individual i conjunt instrumental
musical només pagaran la quota corresponent a instrument.
3.2.3 TARIFA 3. Despeses de cobrament.
Per la devolució d’un rebut es carregarà la despesa bancària que tingui l’Ajuntament per
aquest concepte.
Article 4. Obligació al pagament.
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4.1 L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des de que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l'apartat 2 del l'article anterior.
4.1.1 Matrícula. Drets de matriculació. En el moment d'efectuar-se la matriculació.
4.1.2 Quotes mensuals. El dia 01 de cada mes mentre duri el curs.
4.1.3 Despeses de cobrament. En el moment de produir-se la devolució bancària d'un rebut de
quota mensual.
4.2 El pagament de dita taxa s'efectuarà segons s'indica a continuació:
4.2.1 Matricula. Drets de matriculació. Es faran efectius en el moment de matricular-se en els
períodes i hores que s'indiquin a l'efecte. La matriculació no serà efectiva fins al pagament dels
drets en temps i forma.
4.2.2 Quotes mensuals. El pagament s'efectuarà en el moment de presentació, a l'obligat a
realitzar-ho, del corresponent rebut de la quota.
4.2.3 Despeses de cobrament. El pagament s'efectuarà en el moment de presentació, a
l'obligat a realitzar-ho, del corresponent rebut.
4.3 La falta de pagament en temps i forma determina la pèrdua de tots els drets a partir de la
data.
DISPOSICIO FINAL.

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària
data 23 d’octubre de 2007 i modificada pel Ple de la Corporació en dates 20 d’octubre i 28
novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010, 22 d’octubre de 2011, 31 de març de 2012,
d’octubre de 2012, 20 de març, 16 d’octubre de 2013, 29 de març de 2014, 28 de març
2015, 19 d’octubre de 2015, 30 de maig de 2016, 27 de febrer de 2017 i 26 d’abrl de 2018.
L’Alcalde
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La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà del dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, mantenint-se en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.
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