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Ordenança número 27 
 
 

ORDENANÇA FISCAL DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA MUNICIPAL DE BELLPUIG 

 
 
Article 1er. Objecte. 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi 
estableix el preu públic per a la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música de 
Bellpuig. 
 
Article 2on. Naixement de l’obligació 
 
L'obligació de satisfer les tarifes d’aquesta ordenança neix amb la formalització de la 
corresponent sol·licitud del servei que s’entendrà definitiva amb la formalització de  la 
matricula i serà independent de la real prestació del servei si la manca d’aquest es 
imputable al sol·licitant.  
 
Article 3r. Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis prestats indicats anteriorment. En cas de tractar-se de menors 
d’edat, seran subjectes passius els pares, tutors o responsables legals. 
 
Article 4t. Estructura Tarifaria. 
 
La quota corresponent derivada del serveis prestats per l’Escola de Música, serà la que 
es fixa en les següents tarifes: 
 
SENSIBILITZACIÓ        
Matrícula Anual  50,00 €   
  Proposta setmanal Edat Quota mensual

Sensibilització 1 Sensibilització musical (45’) 3 anys 
25,00 €

Sensibilització 2 Sensibilització musical (45’) 4 anys 

Sensibilització 3 Sensibilització musical (45’)   
+ Cor infantil (45’) 5 anys 35,00 €

  

INICIACIÓ    
   

Matrícula Anual  50,00 €   
  Proposta setmanal Edat Quota mensual

Iniciació 1 
Iniciació (45’) 
+ Cor infantil (45’) 
+ Taller d’instruments (45’) 

6 anys 55,00 €

Iniciació 2 
Iniciació (45’) 
+ Cor infantil (45’)  
+ Instrument (30’) 

7 anys 60,00 €
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FORMACIÓ BÀSICA    
   

Matrícula Anual  50,00 €   
  Proposta setmanal Edat Quota mensual

Formació Bàsica 1 

Llenguatge musical (45’)  
+ Cor mitjans (45’)  
+ Instrument (30’)  
+ Conjunt Instrumental (60’) de 8 a 11 

anys 

75,00 €

Formació Bàsica 2 

Llenguatge musical (45’)  
+ Cor mitjans (45’)  
+ Instrument (45’)   
+ Conjunt Instrumental (60’) 

85,00 €

 
 
 
  

 
 
  

 

FORMACIÓ AVANÇADA     
   
Matrícula Anual  50,00 €   
  Proposta setmanal Edat Quota mensual

Formació 
Avançada 

Llenguatge musical (60’) 
+ Cor jove (60’) 
+ Instrument (50’) 
+ Conjunt Instrumental (60’) 

A partir de 12 
anys (amb 
coneixements 
musicals 
previs) 

90,00 €

 
 
 
  

 
 
  

 

ASSIGNATURES OPTATIVES     
   
Matrícula Anual  inclosa
  Proposta setmanal Edat Quota mensual

Complements 
Formació Bàsica i 
Avançada 

Conjunt instrumental secundari 
(60’) 

Segons 
Formació 10,00 €

Segon instrument (30’) Segons 
Formació  45,00 €

Segon instrument (50’) Segons 
Formació  75,00 €

Música i noves tecnologies (60’) Segons 
Formació  15,00 €
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PAQUET TRIA’N 3    

Matrícula Anual  70,00 €   
Proposta setmanal  Edat Quota mensual

2 assignatures a 
escollir: 

Cor Jove (60’)  
Llenguatge musical (60’) 
Música i noves tecnologies (60’) 
Conjunt instrumental (60’)  
Combo o cambra (60’) 

 
 
 

A partir de 12 
anys 

90,00 €

1 Instrument Instrument (45’) 

     

MÚSICA A LA CARTA    

Matrícula Anual  70,00 €   
Proposta setmanal 

  Edat Quota mensual

Instrument 30’ 

a partir de 12 
anys 

60,00 €

Instrument 45’ 90,00 €

Instrument 60’ 120,00 €

Conjunt de gran format: Orquestra, Banda... 10,00 €

Conjunt de petit format: Combo o Cambra 15,00 €

Llenguatge Musical 10,00 €

Música i noves tecnologies 10,00 €

Cor Infantil i mitjans de 5 a 11 
anys 20,00 €

Cor Jove de 12 a 18 
anys 15,00 €

Cor d’Adults a partir de 18 
anys 20,00 €

 
 
 
CURSOS I TALLERS 

Música en família         6 sessions de 45’         de 0 a 3 anys + adult             60,00 € 
Curs de 2 hores                                             20,00 €  
Curs de 3 hores                                             25,00 €  
Curs de 6 hores 40,00 €

 
LLOGUER D’INSTRUMENTS 

Alumnes de primer any d’instrument 10€/mes + fiança**

Alumnes de segon any d’instrument 13€/mes + fiança**

Alumnes de tercer any d’instrument o més 16,5/mes + fiança**
                                                             (**30% del preu d’adquisició de l’instrument) 
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OFERTA INSTRUMENTAL*   
Baix elèctric Flabiol Piano Trombó 
Bateria Flauta travessera Saxo Viola 
Cant Guitarra clàssica Tenora Violí 
Clarinet Guitarra elèctrica Tible Violoncel 
Contrabaix Percussió Trompeta 

   *Subjecta a places vacants 
 
 
Article 5è. Bonificacions. 
  
Sobre els cursos i taller de la taula recollida en l’article 4, s’aplicarà un descompte del 
10% per alumnat matriculat en altres activitats de  l’EMMB 
 
Article 6è. Gestió i Meritació 
 
6.1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspon a l’administració municipal. 
El reglament del servei determinarà en tot cas, el sistema d’organització, liquidació i 
cobrament del preu públic. 
 
6.2. El preu públic es merita i neix l'obligació d’abonar  els corresponents rebuts des del 
moment en que l’usuari/a presenti la sol·licitud d’inscripció al servei que inicia l’actuació, 
i es faci ús efectiu dels serveis prestats especificats en l’article 4t. 
 
Article 7è.Declaració, liquidació i ingrés. 
 
7.1. Les matrícules, quotes o serveis puntuals corresponents a aquesta ordenança es 
liquidaran i es recaptaran en els períodes i terminis indicats pels responsables del servei 
via domiciliació bancaria. 
 
7.2. Les persones interessades en la prestació del servei a que es refereix aquesta 
ordenança presentaran davant els òrgans corresponents de l’Escola de Música la sol·licitud 
d’inscripció, dins el termini fixat, i s’acceptarà d’acord la normativa vigent aplicable. 
 
 
Article 8è. Infraccions i Sancions 
 
8.1. L’impagament de l'import de la factura del servei habilita a l’entitat gestora a procedir 
a gestionar de nou el seu cobrament mitjançant l'entitat bancària, havent d’abonar 
l’import íntegre de les despeses bancàries incorregudes, amb un import mínim de 5 €. 
 
8.2. Una vegada l’alumne/a hagi començat a gaudir dels serveis de l’Escola de Música, 
s’hauran d’abonar totes les quotes íntegres, llevat que es doni de baixa de forma 
expressa. 
 
8.3. Transcorregut el termini de pagament i avisat l’usuari/ria mitjançant correu certificat 
o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància que s'ha practicat la comunicació o 
bé que aquesta s'ha intentat, el responsable comunicarà al/la titular que, si en el termini 
de deu dies no realitza el pagament, es procedirà a tramitar la baixa del servei. 
 
8.4. A partir del retorn del segon rebut consecutiu, s’entendrà que el/la usuari/a té la 
voluntat de donar-se de baixa del servei, i s’autoritzarà l’alumne/a següent inscrit/a en 
llista d’espera. 
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Disposició addicional 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança afectats per raons de normativa superior o altres de 
desenvolupament publicades a posteriori, i que es vegin total o parcialment afectats,  
s’entendrà que són d’aplicació fins la seva transposició i actualització normativa definitiva. 
Durant el període en curs, i fins la seva modificació o derogació expressa, la tarifa 
reflectida en l’article 4, es mantindrà vigent, independentment de la titularitat o gestió de 
la prestació a la que fa referència. 
 
 

 


