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ORDENANÇA NÚM. 90 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 
Article 1 Concepte 
 
A l’empara d‘allò que es preveu en els articles 41.a) i 117 de la Llei 39/1988, modificada 
per la Llei 25/98 de 13 de juliol,  reguladora de les hisendes locals  , de conformitat amb el 
que disposa l’article 48 d’aquest text legal  , aquest municipi estableix els preus públics per 
la prestació de serveis a l'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, especificats en les tarifes 
que es detallen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2 Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o de les activitats realitzades per 
aquesta Corporació Local, als quals fa referència l'article anterior. 
 
Article 3 Responsables 
 
En el cas que els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al 
pagament els seus pares o tutors. 
 
Article 4 Quantia 
 
1- La quota del preu públic regulat en aquesta ordenança es determinarà  en funció de la 
tipologia del serveis  i s’aplicaran  per a cadascun dels serveis o activitats les tarifes 
següents 
 
I. MATRÍCULA ................................................. 56,35€ 
II. CURS 
a) Alumnat fins a 18anys (nascuts/nascudes després del 31.12.1993) 188,53€  
b) Alumnat majors de 18 anys (nascuts/nascudes abans del 01.01.1994) 310,60€ 
 
III. ENSENYAMENTS 
 III. ENSENYAMENTS 
Bàsics 
Iniciació I    18,89€/mes 
Iniciació II    18,89€/mes 
Iniciació III    18,89€/mes 
Prellenguatge      18,89€/mes 
 
Avançats 
De 1er. a 4t.     90,22€/mes 
 
Aprofundiment 
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De 1er. a 4t.    133,33€/mes 
2n instrument opcional de 1er. a 4t.   50,00€/mes 
 
Línia diferenciada d’adults 
De 1er.      73,11€/mes 
De 2n a 6è.     94,44€/mes 
 
Instrument individual programa lliure 
Aprofundiment 5è i 6è  90,22€/mes 
LDA de 7è a 10è   90,22€/mes 
 
2n Instrument individual 
5è i 6è aprofundiment   50,00€/mes 
 
Matèries d’aprofundiment 
Classe col·lectiva de llenguatge musical de 1r a 4t 14,33€/mes 
Classe individual instrument    90,22€/mes 
Classe individual 2n instrument   50,00€/mes 
Música de Cambra     28,77€/mes 
 
IV ACTIVITATS FORMATIVES EXTRACURRICULARS 
 
1. Coral d’adults........................................................ 154,75€ 
2. Música per alumnat amb necessitats 
educatives específiques............................................. 138,83€ 
3. Aulos és música!- activitats formatives per a gent gran...   36,39€  
4. Taller llenguatge Musical - curs quatrimestral  406,00€/curs 
5. Programa individualitzat proves accés a conservatori   90,22€/mes 
 
2- Per als no residents o residents no empadronats a Cerdanyola del Vallès, no 

s’aplicarà cap tipus de reducció de les establertes en aquesta Ordenança. 
 
3- Es podrà exigir, si així ho disposa la Comissió de Govern, el dipòsit previ de l'import 
total del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del 
servei . Així mateix es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 
4- Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior al 
trimestral, el cobrament serà objecte de padró. 
 
V SERVEIS DE SUPORT CURRICULAR (alumnat matriculat ensenyaments 
curriculars) 
 
1. Sessió amb pianista acompanyant        8,25€/sessió 
 
Article 5 Reduccions 
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S’Estableix un règim general de reduccions de la quota per raó de la capacitat 
econòmica de la unitat familiar de la qual forma part la persona obligada al 
pagament sempre que: 

 
- Ni el subjecte passiu ni cap membre de la unitat familiar disposi d’altres 

immobles, propietats, o immobles arrendats excepte el propi. 
- Que estiguin empadronats o hagin sol·licitat l’empadronament i que 

resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès en el moment de la 
sol·licitud. 

- En cas que qualsevol membre de la unitat familiar tingui deutes pendents 
amb l’Ajuntament, haurà d’adoptar un compromís de pagament de 
fraccionament del deute. 

 
Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació de la 
tarifació social s’aprovaran per la Junta de Govern Local donant compte 
d’aquest acord al Ple. 

 
El percentatge de reducció sobre la quota s’estableix en funció dels ingressos 
anuals i del número de persones que componen la unitat familiar. 
 
Càlcul de la renda per càpita: 
 

Ingressos unitat familiar – Despeses Habitatge (600€/mes màxim 
7.200€/any) 

RPC = ---------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de membres de la unitat familiar 

 
Renda per càpita de la unitat familiar % de reducció a la quota 
Fins al 60% de l’IRSC(*) 50% de reducció 
Fins al 65% de l’IRSC 40% de reducció 
Fins al 70% de l’IRSC 30% de reducció 
Fins al 75% de l’IRSC 20% de reducció 
Fins al 80% de l’IRSC 10% de reducció 
Fins al 85% de l’IRSC 5% de reducció 

(*)Indicador de la renda de suficiència de Catalunya 
 
Quadre d’ingressos anuals de la unitat familiar pel curs 2012/2013 (**) 

Membres que 
componen la 

unitat 
familiar (***) 

Reducció 
del 50% 

Reducció 
del 40% 

Reducció 
del 30% 

Reducció 
del 20% 

Reducció 
del 10% 

Reducció 
del 5% 

1 11.980,64€ 12.379,02€ 12.777,41€ 13.175,80€ 13.574,18€ 13.972,57€ 
2 16.761,28€ 17.558,05€ 18.354,82€ 19.151,60€ 19.948,37€ 20.745,14€ 
3 21.541,91€ 22.737,07€ 23.932,23€ 25.127,39€ 26.322,55€ 27.517,71€ 
4 26.322,55€ 27.916,10€ 29.509,64€ 31.103,19€ 32.969,74€ 34.290,28€ 
5  31.103,19€ 33.095,12€ 35.087,06€ 37.078,99€ 39.070,92€ 41.062,85€ 
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...       

(**)Les rendes que es relacionen en el quadre anterior estan calculades amb 
unes despeses d’habitatge igual o superiors a 7.200€/any. 

(***) Unitat familiar: Grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra 
relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. 

El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita pels 
cursos posteriors es farà en funció de les variacions de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya o normativa que el modifiqui 

 
Article 6 Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament neix amb la formalització de la matricula a cada cursi/o 
ensenyament, independentment de la recepció efectiva d’ensenyament si la seva manca 
fos per causes imputables al sol·licitant.  
 
La sol·licitud de baixa en el centre per l'interessat-ada realitzada amb posterioritat al dia 
d'inici de l'activitat docent tal sols podrà comportar l’anul·lació total o parcial del deute 
pendent de liquidació corresponent als ensenyaments no rebuts.  
 
L’estimació de la baixa produirà efectes els mes natural següent a la seva presentació. 
 
Sense perjudici d'allò que s'estableix en els apartats anteriors, si la raó de la baixa al centre 
és imputable exclusivament a l'Administració Pública, es procedirà a la devolució dels 
imports satisfets pels diferents conceptes, prèvia sol·licitud de l'interessat/la interessada. 
 
Article 7 Gestió i recaptació 
 
Els imports corresponents als diferents conceptes que integren el preu públic per la 
prestació de serveis en l'Escola Municipal de Música se satisfaran pels/per les beneficiaris-
àries de conformitat amb el que estableix aquesta ordenança. 
 
L'ingrés corresponent es farà efectiu a qualsevol entitat bancària de la població i el seu 
pagament serà considerat requisit indispensable per a la seva admissió. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment, segons el procediment establert en el Reglament general de recaptació 
vigent. 
 
En cap cas, la formalització de la baixa com a alumne/a del centre comportarà la  
modificació de l’obligació de contribuir. 
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Les quotes es satisfaran de la manera següent: 
 
a) matrícula 
L'import de la matrícula es liquidarà, en un cop, al moment de formalitzar-la 
b) curs 
L’import del curs es satisfarà en un únic pagament a l’inici del curs. 
c) ensenyaments 
L’import corresponents als ensenyaments es liquidaran en 9 mensualitats, des del mes 
d’octubre fins al mes de juny.  
 
d) Activitats formatives extracurriculars. 
1. Coral d’adults- l’import corresponent es liquidarà en tres trimestres al llarg del curs. 
2. Música per alumnat amb necessitats educatives especials.- l’import corresponent es 
liquidarà en tres trimestres al llarg del curs. 
3. “Aulos és música!”- activitats formatives per a gent gran.- l’import corresponent es 
liquidarà d’un sol cop per tota l’activitat. 
4. Taller llenguatge musical- es tracta d’un taller quatrimestral i es liquidarà en un sol cop 
per tota l’activitat. 
5.Programa individualitzat proves d’accés al conservatori- l’import es liquidarà en nou 
mensualitats, des de el mes d’octubre fins al mes de juny. 
e) Serveis de suport curricular 
 Sessió amb pianista acompanyant, es tracta de sessions de 15 minuts, l’import del 

nombre total de sessions de 15 minuts que reservi l’alumnat durant un quatrimestre 
(en el cas del període setembre-desembre) o un trimestre (en els casos dels períodes 
de gener-març i/o abril-juny), es liquidarà d’un sol cop per cada període, tractant-se 
com liquidacions quatrimestrals (setembre-desembre) i/o trimestrals (gener-març i 
abril-juny). Aquesta reserva estarà subjecta a la disponibilitat horària del 
professorat. 

 
Article 8 Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven 
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost  aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança, que consta de 8 articles, va ser aprovada el Ple de l'Ajuntament en la 
sessió que es va fer a Cerdanyola del Vallès, el dia 5 de novembre de 1992 i va ser 
modificada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 20 de juliol de 1993 i per la 
Comissió de Govern del dia 1 de març, 14 de juny de 1994, 21 de maig de 1996, 24 d'abril 
de 1997 i pel Ple de l'Ajuntament en les sessions dels dies 30 d'abril de 1998, 24 de març 
de 1999, 27 d’abril, 7 de novembre de 2000, 31 de maig , 30 d’octubre de 2001 , 24 d’abril 
de 2003, 29 d’abril de 2004, 26 de maig de 2005, 2 de maig de 2006, 2 maig de 2007 i el 
25 de juny de 2008 , el 2 juny 2009, el 27 de maig de 2010, el 28 d’abril de 2011, 28 de 
juliol de 2011,  26 de gener de 2012 i el 26 de juliol de 2012. 


