
 ORDENANÇA FISCAL NÚM.  30 

 

 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA 
 

 

 

Article 1.-  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 a 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
pel servei municipal de l’Escola de Música, que es regirà per la present 
ordenança fiscal. 
 
Article 2.-  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de l’escola 
municipal de música, especificat a les tarifes contingudes a l’article 6 de la 
present ordenança. 
 
Article 3.-  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o resultin beneficiaries o afectades pel servei de l’Escola 
Municipal de Música que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4.-  Responsables 
 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones 
que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.-  Beneficis fiscals 
 
1. S’aplicarà un 25% de la bonificació a la quota a les famílies empadronades al 
municipi, quan la renda de les famílies sol·licitants corresponent a l’exercici fiscal 
liquidat, no superi els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a 
continuació: 



 
Famílies de dos membres:  21.102,00 euros 
Famílies de tres membres:  27.711,00 euros 
Famílies de quatre membres:  32.870,00 euros                
Famílies de cinc membres:  37.301,00 euros 
Famílies de sis membres:   41.580,00 euros 
Famílies de set membres:   45.870,00 euros 
Famílies de vuit membres:  49.644,00 euros 
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre 
computable.  
 
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació 
de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels 
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora del impost 
sobre la renda de les persones físiques. 
 
 
 
Article 6.- Quota tributària 
 

Les tarifes a partir del mes de gener de 2017 queden de la manera següent : 
 
 
Matrícula ........................................................  71,50 €/curs 
 
Mensualitat: 
Descoberta 
      P3............................................................... 40,00 € 
      P4............................................................... 40,00 € 
Sensibilització musical 
      P5 .............................................................   62,70 € 
      Primer .......................................................             62,70 € 
      Segon .......................................................             74,80 € 
 
Grau Elemental 

  Tercer curs  ...............................................  105,60 € 
  Quart curs  ................................................  105,60 € 
  Cinquè curs  ..............................................  116,60 €  
  Sisè curs  ..................................................  116,60 € 
 

Pas de grau   ..................................................  116,60 € 
  

Grau Professional  ........................................... 112,20 € 
 
Joves    ....................................................... ...       88,00 €   
Adults    ..........................................................   112,20 € 
     
Segon instrument ( a afegir a la quota) ..........     27,50 € 
 
No residents a la Jonquera ( a afegir a la quota)  ..     5,50 € 



 
 

 Article 8.-  Règim de declaració i ingrés 
 
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 9 de 
novembre de 2000, començarà a regir a partir de la posta en marxa del servei a 
que es refereix i es mantindrà vigent.En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 
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