
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER ENSENYANÇA A L’ESCOLA DE MÚSICA 

 
Article 1: Concepte 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis Ensenyança a l'Escola de 
Música municipal, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2: Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ensenyança a l’Escola de Música municipal. 
 
Article 3: Subjecte passiu 
Seran 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 de la Llei General Tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis als quals es refereix l’article 
anterior. 
 
Article 4. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o  jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei  General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5: Quota tributària i bonificacions 

CONCEPTE IMPORT 
Euros 

a) Matrícula anual. Per alumne  
Residents 27,70 
No residents 40,85 
b) Classes impartides a l’Escola de Música a ensenyaments no 
reglats: 
     Per mes i assignatura: 

 

1. Llenguatge musical (no reglat)  
1.1. Residents 21,00 
1.2. No residents 27,00 
2. Instruments (no reglat)  
2.1. Residents 49,00 
2.2. No residents 61,00 
c) Classes impartides a l’Escola de Música. Ensenyaments elementals 
o professionals reglats (LOE) 

 

1.1. Residents (curs complet) 70,00 



1.2. No residents (curs complet) 88,00 
 
3. Aquelles famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola, tendran, a totes les 
assignatures, les següents bonificacions: 
3.1 2 unitats familiars 15% 
3.2 3 unitats familiars 20% 
3.3 4 o més unitats familiars 30% 
 
4. Els alumnes que pertanyin a la Banda de Música o a una agrupació de música popular 
local, tendran una bonificació del 50% sobre la tarifa corresponent a les classes d'instrument 
sempre i quan l’instrument sigui el mateix que toquin a l’esmentada agrupació. 
5. Els alumnes matriculats per primera vegada a qualsevol assignatura d’instrument musical 
estaran obligats a realitzar l’assignatura de llenguatge musical i a abonar la taxa corresponent, 
sempre i quan no demostrin tenir un nivell de tercer de llenguatge musical. 
6. Les bonificacions no seran acumulables i s’aplicarà aquella que resulti més ventajosa per 
l’alumne. 
 
Article 6: Meritació 
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix dia 1 de cada mes. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de la presentació, al subjecte passiu, del 
corresponent rebut, durant la primera quinzena de cada mes. 
 
Article 7: Declaració i ingrés 
1. Les quantitats exigibles d'acord a les tarifes es liquidaran per cada servei sol⋅licitat o 
realitzat i seran irreduïbles pel període mensual autoritzat, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la prestació de serveis. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa 
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, per mesos naturals. 
 
2. Les persones interessades en la concessió dels serveis regulats en aquesta ordenança 
hauran de sol⋅licitar prèviament la corresponent autorització, formalitzant la matrícula,  per 
assistir a les classes que s'imparteixen. 
 
3. La presentació de la baixa serà efectiva a partir del dia primer del període natural de temps 
següent senyalat a l'epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que 
s'alegui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant 
el taxa. 
 
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia següent al de la seva publicació. 
 
Aprovació 
La present ordenança, que consta de set articles i una disposició final, va ser aprovada per 
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de setembre de 1998 i 
modificada en sessió celebrades els dies 29 de juliol de 1999, 11 de juliol de 2000, 26 de 



juliol de 2001, 26 de març de 2002, 31 de juliol de 2003, 25 de setembre de 2003, 27 de 
novembre de 2003, 28 d’octubre de 2004, 30 de juny de 2005, 27 de juliol de 2006 i 27 de 
juliol de 2007 i 30 de setembre de 2011. 
 
       Vistiplau 
El secretari      El batle 
 


