
ORDENANÇA FISCAL NÚM. B6 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, 
ambdós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 
de març), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis de 
l'Escola Municipal de Castellar del Vallès, que es regirà amb l’establert en aquesta 
ordenança. 
 
Article 2on. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la prestació de serveis i la realització 
d’activitats d’ensenyament en l’escola municipal de Música. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què 
es refereix l'article anterior. 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament 
els seus pares o tutors. 
3. El meritament d’aquest preu públic vindrà donat en el moment en que la matrícula 
sigui confirmada per l’escola de música per import total de l’annex I, i en aquell 
moment s’efectuarà el pagament per autoliquidació de la matrícula, que és el 30 per 
cent de l’import total del curs. 
4. En cap cas s’admetrà la formalització de la matrícula d’un alumne/a amb imports 
pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors. 
5. L’import de la matrícula no es tornarà en cap cas. 
 
Article 4t. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 
tarifes contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. Aquestes tarifes són per a tot el curs acadèmic. S’abonarà el 30% en concepte de 
matrícula i la resta en quatre quotes de pagament bimensual. Els rebuts s’abonaran 
durant els mesos de novembre, gener, març i maig, per domiciliació bancària segons 
imprès omplert en l’acceptació de la matrícula, però es retornaran les quotes 
corresponents, en els casos de baixes sol·licitades, des del mes següent al de la data 
de sol·licitud de la baixa amb registre d’entrada a l’Ajuntament i informe favorable del 
professor/a de l’assignatura. 
3. A efectes d’aquesta tarifa, hi ha tres grups: 
Grup A : alumnes menors de 17 anys inclòs. 
Grup B : alumnes de 17 a 23 anys i de 60 anys en endavant. 
Grup C : alumnes de 24 anys a 59 anys. 
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor 
afegit, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula. 
 
Article 5è. Obligació al pagament 
 
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del 
moment de formalitzar la inscripció al curs de que es tracti i finalitza quan l’alumne/a, 
si és major d’edat, o el pare/mare, tutor/a de l’alumne/a, si és menor d’edat, ho 
comuniqui al centre mitjançant el full de baixa del centre, abans de finalitzar el mes 
anterior al que desitgi causar la baixa. 



2. El pagament d'aquest preu públic corresponent a la matricula s’efectuarà en el 
moment de fer-se la inscripció als cursos o les matèries a què es refereix aquesta 
ordenança, i el pagament del preu públic corresponent a la quota bimensual dels 
serveis s’efectuarà durant els mesos de novembre, gener, març i maig. 
 
Article 6è. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions 
concordants. 
 
Article 7è. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions, ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, només 
aquelles contemplades en la present ordenança, en consideració dels criteris genèrics 
de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les. 
 
2. Bonificacions: 
 
a) Per família nombrosa. 
b) Per més d’un membre de la família matriculat a l’Escola (s’entén per unitat familiar 
la formada pel pare i/o la mare i els/les fills/es menors d’edat que convisquin amb 
ells, o majors d’edat del que els pares o tutors conservin la pàtria potestat o la 
guarda i convisquin en el domicili familiar). 
Per a aquests dos conceptes els descomptes seran: 
Grup A : 25 % 
Grup B : 20 % 
Grup C : 10 % 
Aquests descomptes s’aplicaran sobre les quotes i no sobre la matrícula. 
Quan concorrin les bonificacions a) i b), s’afegirà a la bonificació establerta per als 
diversos alumnes un 5% més, per cada membre de la mateixa família matriculat. 
c) Es poden atorgar bonificacions especials per a aquelles famílies d’escassa capacitat 
econòmica, que previ informe i dictamen de la treballadora social de l’Ajuntament, així 
ho valori segons barems econòmics. 
 
Per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-lo 
prèviament a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, abans de l’últim dia del mes de juny 
de cada any, acreditant les circumstàncies que possibiliten l’aplicació de la bonificació. 
Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva 
presentació en el Registre de l’Ajuntament sense que recaigui resolució expressa. 
La resolució de les sol·licituds d’aplicació de la bonificació correspondrà a la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament i només serà vàlida per a l’exercici en que es sol·liciti, 
havent de renovar-se anualment. 
 
Disposició addicional 
 
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre de 2011 i seguirà 
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 



ANNEX 1 - TARIFES 
 
  Grup A Grup B Grup C 
  EUR EUR EUR 

Concepte per curs per curs per curs 

1. Sensibilització musical       
    1.1. Quota nens i nenes de 4 anys .................... 

91,00     
    1.2. Quota nens i nenes de 5 anys .................... 

181,00     
2. Llenguatge musical       
    2.1. Nivell iniciació (nens i nenes de 6 i 7 anys) .. 

242,00     
    2.2. Nivell elemental (90’)................................ 

497,00 652,00 800,00 
    2.3. Nivell avançat .......................................... 

331,00 435,00 363,00 
    2.4. Llenguatge musical modern ....................... 

331,00 435,00 533,00 
3. Instrument musical       
    3.1. Nivell iniciació .......................................... 

309,00 363,00 437,00 
    3.2. Nivell elemental ....................................... 

457,00 545,00 656,00 
    3.3. Nivell avançat .......................................... 

610,00 726,00 874,00 
    3.4. Aprofundiment ......................................... 

457,00 545,00 656,00 
4. Segon instrument musical       
    4.1. Nivell iniciació .......................................... 

309,00 363,00 437,00 
    4.2. Nivell elemental ....................................... 

457,00 545,00 656,00 
5. Mòduls       
    5.1. Iniciació a l’orquestra ................................ 

343,00 419,00 509,00 
    5.2. Orquestra ............................................... 

343,00 419,00 509,00 
    5.3. Combo .................................................... 

229,00 308,00 339,00 
    5.4. Banda ..................................................... 

229,00 308,00 339,00 
    5.5. Música de cambra .................................... 

172,00 211,00 258,00 
    5.6. Cor (cant coral) ....................................... 

171,00 210,00 260,00 
    5.7. Grup instrumental de corda ....................... 

229,00 308,00 339,00 
    5.8. Grup de guitarres ..................................... 

229,00 308,00 339,00 
*Els alumnes que estiguin matriculats a llenguatge i instrument queden exempts del 
pagament de la quota d’un dels mòduls del punt 5. 


