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Diligència: Aprovada definitivament pel Ple
de la Corporació en sessió extraordinària de
7 d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de
maig de 2022.

ORDENANÇA FISCAL Número 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ESCOLA DE MÚSICA I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’escola de música i formació
de persones adultes.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’ensenyaments
especials per a persones adultes i de música, inclosos o no en l’àmbit d’aplicació de la
legislació vigent en matèria educativa, quan els mateixos es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat duta a
terme pel Centre Municipal de Formació de Persones Adultes i l’Escola Municipal de
Música.
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Article 4t. Beneficis fiscals.
1. Les tarifes contingudes en l’apartat corresponent a l’Escola de Música de l’article 6,
amb excepció de les tarifes corresponents a matrícules, seran reduïdes en un 10 per
cent quan estiguin escolaritzats simultàniament en el centre dos germans/es, i en un
25 per cent quan estiguin simultàniament escolaritzats en el centre tres o més
germans/es.
Article 5è. Exempcions fiscals
1. En relació a l’Escola Municipal de Música les formacions JOCC, Big Band i l’alumnat
que única i exclusivament cursi cant coral i l’alumnat de sensibilització 2 anys,
quedaran exemptes del pagament de la matrícula al centre.
2. L’alumnat del CMFPA derivat dels Serveis Socials municipals i beneficiari de la
renda mínima garantida quedarà exempt del pagament de la matrícula al centre i les
quotes mensuals i trimestrals.
3. L’alumnat de català i/o castellà del CMFPA derivat dels Serveis Socials municipals i
usuari del Servei de primera acollida quedarà exempt del pagament de la matrícula al
centre i les quotes mensuals i trimestrals.
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (Pagament per curs escolar): Quota
1.1. Matrícula (incorporació setembre)

42,00 €

1.2. Matrícula (incorporació gener)

32,00 €

1.3. Matrícula (incorporació abril)

22,00 €

1.4. Prova Accés CFGS

75,00 €

1.5. Prova Accés CFGM

50,00 €

QUOTA MATERIAL I CURSOS (Pagament trimestral)
1.6. Quota material

5,50 €

1.7. Alfabetització i Neolectors

9,00 €

1.8. Català / Castellà Nivell A1 i A2

19,00 €

1.9. Informàtica (2h setmanals)

50,00 €

1.10. Anglès 1.1 (1,5h setmanals)

25,00 €

1.11. Anglès 1.2 (2h setmanals)

35,00 €

1.12. Anglès 2 (3h setmanals)

50,00 €

1.13. GES I (3 àmbits) + material Graduat Escolar Secundària

70,00 €

1.14. GES I (3 àmbits) + material SEMIPRESENCIAL

40,00 €

1.15. GES I (1 àmbit) + material Graduat Escolar Secundària

27,00 €

1.16. GES I (1 àmbit) + material SEMIPRESENCIAL

15,00 €

1.17. GES II (3 àmbits) + material Graduat Escolar Secundària

87,00 €

1.18. GES II (3 àmbits) + material SEMIPRESENCIAL

55,00 €

1.19. GES II (1 àmbit) + material Graduat Escolar Secundària

32,00 €

1.20. GES II (1 àmbit) + material SEMIPRESENCIAL

20,00 €

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:

Quota

1.24. Matrícula (incorporació setembre)

55,00 €

1.25. Matrícula (incorporació gener)

45,00 €

1.26. Matrícula (incorporació abril)

35,00 €

Òrgan

EXPEDIENT

ORDEN

SERVEIS ECONÒMICS

X2022000304

Codi Segur de Verificació: 0f10da0d-9250-4374-8e30-bcb8e2ed6d52
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2022_12389038
Data Impressió: 07/06/2022 11:41:15
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.santjoanvilatorrada.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì0f10da0d-9250-4374-8e30-bcb8e2ed6d52 Î

DOCUMENT

1.- Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Diligència: Aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 7
d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de maig de 2022.

1.27. J.O.C.C. (Jove Orquestra de la Catalunya Central)

90,00 €

1.28. J.O.C.C. (Jove Orquestra de la Catalunya Central) Incorporació a partir de
45,00 €
gener
PAGAMENT MENSUAL
1.29. Material Curs

4,00 €

1.30. Sensibilització 2 anys

10,00 €

1.31. Sensibilització 3 anys

17,70 €

1.32. Sensibilització 4 - 5 anys

35,30 €

1.33. Iniciació I

35,30 €

1.34. Iniciació I amb roda d’instrument

48,20 €

1.35. Iniciació II

41,70 €

1.36. Nivell Elemental 1-4rt

44,90 €

1.37. Nivell Mitjà 1er-3er

47,10 €

1.38. Llenguatge musical adults + 18 anys

58,90 €

1.39. Llenguatge musical joves fins a 18 anys

32,10 €

1.40. Roda d’Instrument compartit

13,90 €

1.41. Instrument compartit 30' amb llenguatge

18,20 €

1.42. Instrument 30' amb llenguatge

35,30 €

1.43. Instrument 45' amb llenguatge

49,20 €

1.44. Instrument 60' amb llenguatge

65,30 €

1.45. Instrument 30' fins 18 anys

46,00 €

1.46. Instrument 45' fins 18 anys

65,30 €

1.47. Instrument 60' fins 18 anys

83,50 €

1.48. Instrument 30' + 18 anys

58,90 €

1.49. Instrument 45' m + 18 anys

83,50 €

1.50. Cambra 15’ fins 18 anys

7,50 €

1.51. Cambra de 15’ + 18 anys

16,00 €

1.52. Cambra 30' fins 18 anys

15,00 €

1.53. Cambra 30' + 18 anys

32,10 €

1.54. Acompanyament Instrument fins 18 anys

11,80 €

1.55. Acompanyament Instrument + 18 anys 15'

23,50 €
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1.56. Acompanyament Compartit Instrument fins 18 anys

6,40 €

1.57. Acompanyament Compartit Instrument + 18 anys

12,30 €

1.58. Reeducació vocal 15' fins 18anys

19,30 €

1.59. Reeducació vocal 15' + 18anys

36,40 €

1.60. Reforç 15'

11,80 €

1.61. Improvisació i harmonia aplicada, música i tecnologia digitals, audicions de
23,50 €
la història de la música, i composició.
1.62. Conjunt Instrumental, Combo, Cant Coral, Inform. Musical, Cor Jove, Big
9,60 €
Band i tallers.

Article 7è. Règim de declaració i ingrés .
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l'imprès d'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti l'assistència
necessària per a determinar el deute.
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3. L’ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de
l'autoliquidació.
4. Quan es tracti de les tarifes per serveis de les escoles municipals d’adults i de
música que s'estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut el primer període
natural següent a la data d'inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota
mensual durant els primers cinc dies de cada mes o trimestre, d’acord amb la
periodicitat assenyalada en la tarifa aplicable.
5. El pagament de la taxa es farà mitjançant domiciliació bancària, sol·licitant-se als
interessats les dades necessàries en el moment de formalitzar les corresponents
sol·licituds d'admissió en els serveis respectius.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
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.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el 7 d’abril de 2022 ha quedat definitivament aprovada
i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

