ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
MÚSICA MUNICIPAL FREDERIC MOMPOU

L’ESCOLA MUNICIPAL DE

Article 1r. 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 que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per als ensenyaments musicals de
l’escola municipal de música, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del mateix text
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola de música.
Article 3r. Subjectes passius
1.Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades pels
serveis o les activitats prestats o realitzats per aquest municipi a què es refereix
l’article anterior.
2. Quan l’alumnat matriculat siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els
seus progenitors, progenitores, tutors, tutores o persones responsables legals
Article 4t. Responsables
1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones
físiques i jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes als articles 41,
42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 5è. 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.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, les famílies nombroses i monoparentals
gaudiran d´una bonificació d’un 20% a la quota als membres menors de 21 anys. La
matricula i el material no tenen descompte.
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3. Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, en el moment d’efectuar la matriculació, les
persones interessades el títol de família nombrosa o monoparental expedit pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
4. Els subjectes passius que estiguessin matriculats a l’Escola en el curs
immediatament anterior i que renovin plaça obtindran un descompte del 25,24% sobre
el preu de la matricula que consta a l’article de la present ordenança.
5. Els Altres Serveis Educatius (tallers de curta, mitja i llarga durada) estan exempts de
la quota de matricula però no tindran descomptes ni bonificacions per família
nombrosa
Article 6è . Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de servei d’ensenyaments
musicals que s’utilitzin.
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
Matrícula
Alta primer quadrimestre
Alta segon quadrimestre
ALUMNAT
DINS
DE
PROGRAMA
DEPARTAMENT ENSENYAMENT DELS 5 ALS
13 ANYS
LLENGUATGE
MUSICAL
PROGRAMA
DEPARTAMENT ENSENYAMENT
Llenguatge sensibilització
Llenguatge elemental
Llenguatge avançat
Llenguatge accés
INSTRUMENT PROGRAMA DEPARTAMENT
ENSENYAMENT
Instrument 30´
Instrument 45´
COL.LECTIVA:
CONJUNT
INSTRUMENTAL
PROGRAMA DEPARTAMENT ENSENYAMENT
Col·lectiva 45´
LLENGUATGE+ INSTRUMENT PROGRAMA
DEPARTAMENT ENSENYAMENT (inclou cant
coral)
Llenguatge sensibilització + instrument 30´
Llenguatge elemental + instrument 30´
Llenguatge elemental + instrument 45´
Llenguatge avançat + instrument 45´

79,25
36,12

33,60
45,61
48,01
45,61

70,81
75,61

14,83

104,41
116,41
121,21
123,61
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ALUMNAT
FORA
DE
PROGRAMA
DEPARTAMENT ENSENYAMENT A PARTIR
DELS 14 ANYS
PREADULTS (ALUMNES FINS A 18 ANYS QUE
NO FAN LLENGUATGE)
Instrument 30´
Instrument 40´
Instrument 45´conjunta´t 2 persones
ADULTS (A PARTIR DE 18 ANYS)
Instrument 30´
Instrument 40´
Instrument 45´- conjunta´t 2 persones
PREADULTS I ADULTS COL.LECTIVA CONJUNT
INSTRUMENTAL i CANT CORAL
Col·lectiva 45´
Cant Coral 60´

78,01
84,01
63,43
84,57
113,32
63,43

24,00
18,00

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS
TALLERS CURTA DURADA (4,5h)
grups de 5 a 10 alumnes
grups de 10 a 12

36,24
18,12

TALLERS MITJA DURADA (16h)
grups de 6 a 10 alumnes
grups de 10 a 12
TALLERS LLARGA DURADA (tot el curs)

108,00
65,00

Cant Coral fins els 13 anys 30´
Cant Coral a partir dels 14 anys 60´
Col·lectiva conjunt instrumental 45´

9,00
18,00
24,00

QUOTA MATERIAL TALLERS
7,50
LLOGUER INSTRUMENT- BANC INSTRUMENTS 5,00

Article 7é. Meritament, declaració i ingrés
1. L’obligació de pagament del les taxes regulades en aquesta Ordenança neix des
que es presti o realitzin qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 2.
L’ esmentada obligació neix des del moment de la formalització de la matrícula i
finalitza quan es comunica la baixa mitjançant comunicació expressa a traves de
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formulari normalitzat que haurà de presentar-se a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
de l’ajuntament de Matadepera abans del darrer dia del mes corresponent. Aquesta
baixa tindrà plens efectes en relació al meritament de la taxa a partir del mes següent
a la data de sol·licitud.
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 i
l’import de la matrícula no es retornarà en cap cas.
2. Les tarifes regulades en l’article anterior són per a tot el curs acadèmic. El mes de
juliol s’abonarà l’ import de la matrícula i la resta de quotes s’abonaran mensualment,
durant els quinze primers dies del mes mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
la persona interessada a les oficines municipals.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Article 8è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i
l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició Final
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera,
15 d’octubre de 2018, i publicada definitivament la modificació al Butlletí Oficial de la
Província de 21 de desembre de 2018, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any
2019 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera,
tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48
https://www.seu-e.cat/web/matadepera

