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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21

TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS DOCENTS MUNICIPALS
(ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA)
Article 1r. Naturalesa, fonament o objecte.
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 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament ha
establert la taxa per ensenyaments especials als establiments docents municipals
d’ensenyaments musicals que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposen els articles 20 i 58 de l'esmentat RDL.
Serà objecte d'aquesta exacció:
a) L'assistència com a alumne/a oficial d'ensenyaments reglats i/o no reglats que
s'imparteixin a l'Escola Municipal de Música i al Conservatori Professional de Música de Vilaseca.
b) La matriculació com a alumne/a a proves extraordinàries i els drets d'examen per
accedir a aquestes proves .
c) Qualsevol altre ensenyament o servei, curs monogràfic o especial, o activitat
complementària que s’organitzin per aquests centres municipals o pel propi Patronat, d’acord
amb les condicions econòmiques i d’admissió que, en cada cas, aprovi el Patronat Municipal de
Música.
Article 2.- Obligació de contribuir.
2.1.- Fet imposable:
Estarà constituït per la utilització de qualsevol dels serveis que constitueixin l'objecte
d'aquesta ordenança.
L’ obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la matrícula o servei
corresponent.
2.2.- Subjecte passiu:
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o els seus representants
legals, en el cas dels menors d’edat.
b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades que demanin o
rebin els serveis objecte d'aquesta ordenança.
Article 3r. Tarifes de taxes
3.1.- Programes d'estudis musicals aplicats segons la LOE
Els alumnes que inicien els estudis musicals han de matricular-se en els programes
d’estudis musicals de nivell elemental, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de maig,
d’Ensenyament, i a l’empara del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles
de música i dansa.
D’acord amb la Llei d’Educació i el Decret 25/2008 pel qual s’estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments musicals de Grau Professional a Catalunya, es fixen tarifes de
taxes corresponents als diferents cursos de Grau Professional d’estudis musicals.
3.1.1.- Escola de Música.- Els programes d’ensenyament musical que l'Escola de Música de Vilaseca podrà impartir, a l’empara del Decret 179/1993, són: Programa de Sensibilització (2cursos);
Programa d'Aprenentatge Bàsic (3cursos); Programa d'Aprenentatge Avançat (2cursos); i aquells
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altres que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat vagi autoritzant en el decurs del
temps.
3.1.2. Ensenyaments No Oficials.- De manera excepcional, prèvia autorització expressa de la
Direcció de l’Escola de Música, i per causa justificada, un/a alumne/a podrà matricular amb
caràcter no oficial:
A/ Programa Afeccionats no oficial d’escola de música. Dóna dret, com a màxim, a mitja
hora de classe individual i ha de contemplar, com a mínim, alguna matèria o pràctica musical de
caràcter col·lectiu. Aquest programa es cursarà, com a màxim, fins els 18 anys d’edat de
l’alumne/a, i amb l’autorització expressa prèvia de la direcció del centre, sempre que existeixin
hores de professorat i places escolars disponibles.
.
B/ Curs Pont no oficial de Grau Professional. Té un caràcter transitori i excepcional, que
l’alumne matricula amb la finalitat de preparar el seu traspàs al Programa oficial de Grau
Professional, si supera la Prova d’Accés del nivell corresponent. D’acord amb això, només es
podrà matricular durant un curs acadèmic, i amb l’autorització expressa prèvia de la direcció del
centre, sempre que existeixin hores de professorat i places escolars disponibles.
3.1.3. Conservatori Grau Professional.- Pel que fa als estudis oficials de Grau Professional, el
Conservatori Professional de Música de Vila-seca, d’acord amb l’ordenació curricular podrà
impartir els sis cursos de Grau Professional de LOE d’aquells ensenyaments musicals la validesa
acadèmica dels quals hagi estat reconeguda pel Departament d'Ensenyament en cada moment.
L'estructura dels cursos dels diferents programes i nivells d'estudis musicals oficials de la
LOE es considera com a bloc tancat, quedant incloses en el preu per cada curs les matèries
troncals i optatives de caràcter curricular (d’oferta obligatòria i de lliure oferta) que el composin.
L’oferta i les condicions de les assignatures optatives que els alumnes de grau
professional poden matricular des del curs 2017-2018 es concreten en:
Assignatures optatives de Grau Professional
Optatives col·lectives d'oferta obligada
H./ set
Història de la Música 1
1
Música i Noves Tecnologies 1
1
Música i Noves Tecnologies 2
2
Educació Corporal 1
1
Educació Corporal 2
1
Optatives col·lectives de lliure oferta
H./ set mínim alumnes màxim alumnes
Música Afrocubana 1
1
5
15
Música Afrocubana 2
1
5
15
Música Afrocubana 3
1
5
15
Conjunt Coral
1,5
****
****
Taller d'expressió per a cantants
1
****
****
Percepció Auditiva 1
1
5
10
Conjunt instrumental - Guitarra
1,5
****
****
Conjunt instrumental - Violoncel
1,5
****
****
Iniciació a la Direcció
1
5
10
Introducció a la Musicoteràpia
1
5
10
Història del Piano
1
5
10
Literatura Musical
0,5
5
10
Iniciació a Pedagogia-Metologia del Piano
1
5
10
Música Antiga
1
5
10
Baix Continu
1
5
10
Assig. Indiv. Optativa de 2n Instrument (30’)
0,5
****
****

es pot cursar
(de 4t a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 2n a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 2n a 6è)
es pot cursar
(de 1r a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 5è a 6è)
(de 4t a 6è)
(de 1r a 6è)
(de 5è a 6è)
(de 5è a 6è)
(de 5è a 6è)
(de 2n a 6è)
(de 5è a 6è)
(de 2n a 6è)
(de 2n a 6è)
(de 1r a 6è)
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3.1.4.- TARIFES.- Les tarifes a aplicar per a serveis administratius i per a matrícules de les
diverses assignatures i cursos, segons el grau i tipus de programa d'estudis per cada curs
escolar, seran les següents:
A/ ESCOLA DE MÚSICA – ENSENYAMENTS OFICIALS - Nivell
elemental
Programa de Sensibilització – Primer curs
Programa de Sensibilització́ – Segon curs
Programa Bàsic - Iniciació
Programa Bàsic - Primer
Programa Bàsic - Segon
Programa Avançat - Tercer
Programa Avançat - Quart
Complement per assignatura pendent de nivell elemental

Import
564 €
635 €
844 €
851 €
860 €
881 €
889 €
217 €

B/ CONSERVATORI – ENSENYAMENT REGLAT OFICIAL - Grau Professional
Prova d’accés al Grau Professional
Grau Professional - Primer curs
Grau Professional - Segon curs
Grau Professional - Tercer curs
Grau Professional - Quart curs
Grau Professional - Cinquè̀ curs
Grau Professional - Sisè̀ curs
Grau Professional – Primer curs, segona especialitat
Grau Professional - Segon curs, segona especialitat
Grau Professional - Tercer curs, segona especialitat
Grau Professional - Quart curs, segona especialitat
Grau Professional - Cinquè̀ curs, segona especialitat
Grau Professional - Sisè̀ curs, segona especialitat
Complement per assignatura pendent individual de 30h
Complement per assignatura pendent col·lectiva
Complement per assignatura pendent optativa de 15h
Complement per assignatura pendent optativa de 30h
Assignatura individual oficial de 15 h (*)
Assignatura individual oficial de 30 h (*)
Assignatura col·lectiva aïllada oficial(*)
(*) Només amb autorització́ expressa de la direcció́

Import
100 €
987 €
1.106 €
1.231 €
1.372 €
1.513 €
1.666 €
870 €
941 €
1.045 €
1.164 €
1.286 €
1.415 €
358 €
269 €
282 €
358 €
479 €
956 €
319 €

Assignatures optatives de lliure oferta - no incloses en el preu global del curs
Música Afrocubana 1 (mínim 5 alumnes – màxim 15 alumnes)**
Música Afrocubana 2 (mínim 5 alumnes – màxim 15 alumnes)**
Música Afrocubana 3 (mínim 5 alumnes – màxim 15 alumnes)**
Història del Piano (mínim 5 alumnes – màxim 10 alumnes)**
Iniciació a Pedagogia-Metodologia del Piano (mínim 5 alumnes–màxim 10 alumnes)**
Literatura Musical (mínim 5 alumnes - màxim 10 alumnes)**
Música Antiga (mínim 5 alumnes – màxim 10 alumnes)**
Baix Continu (mínim 5 alumnes – màxim 10 alumnes)**
Iniciació a la Direcció (mínim 5 alumnes – màxim 10 alumnes)**
Introducció a la Musicoteràpia (mínim 5 alumnes – màxim 10 alumnes)**
Assig. Indiv. Optativa de 2n Instrument (30’)

Import
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
50 €
100 €
100 €
100 €
100 €
456 €
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(**) Condicions per poder impartir l’assignatura
C/ ENSENYAMENTS NO OFICIALS
Programa Afeccionats, no oficial, d’escola de música(tots els cursos)***
Curs Pont no oficial de G. P. ***(Tarifa de cada nivell oficial de GP + Complement de 200€ )
Assignatura col·lectiva no oficial***
Assignatura optativa instrumental no oficial de 15h***
Assignatura individual no oficial de 30h***
Pràctica de conjunt instrumental o coral
Proves no oficials de controls de nivell (per cada matèria)
(***) Només amb autorització́ expressa de la direcció́
D/ TAXES ADMINISTRATIVES
a)Taxes administratives per gestió́ d’expedient i material docent
b) Assegurança escolar
c) Per convalidacions d’assignatures (per cada curs)
d) Per certificacions acadèmiques / trasllat d’expedient
e) Per certificats ordinaris
f) Per certificats convalidació́ o reconeixement crèdits amb altres estudis ordinaris (ESO/ Batx.)
g) Per expedició́ de diploma o títol
h) Taxa per tramitació́ d’oficialització́ de canvi de nivell

Import
800 €
Tarifa curs
GP+200 €
398 €
564 €
1.007 €
208 €
87 €

Import
24 €
18 €
31 €
20 €
0€
0€
25 €
58 €

3.1.4.1.- Als imports establerts per a les assignatures que, en cada cas, composin la matrícula
principal del curs caldrà afegir-hi, amb caràcter general, com a taxes administratives les
corresponents a: a)Taxes administratives per gestió d’expedient i material escolar, i b)
Assegurança escolar, llevat dels casos en que es generi una matrícula complementària de la
principal del curs .
3.1.4.2.- Especificacions i condicions d’aplicació de les taxes establertes per a contemplar
situacions diferents a la matriculació ordinària:










A/ Complement per Assignatura pendent.- Les taxes indicades com a “complement per
assignatura pendent”, per si soles, no donen dret a classe amb el professor. Es tracta de
complements que s’afegeixen a la matrícula general del curs amb la finalitat de contemplar els
aspectes referents a la tutoria, la planificació de la recuperació de l’assignatura i els tràmits
d’avaluació.
B/ Segona Especialitat .- La matrícula de segona especialitat només s’admet en el cas
d’alumnes que matriculen un curs que ja han superat en una altra especialitat o que tenen una
titulació corresponent a estudis anteriors. No tindrà la consideració de Segona Especialitat la
matrícula en un curs del qual no hagin estat matriculats en cap altra especialitat.
C/ Assignatures oficials aïllades de GP.- Les assignatures oficials aïllades de Grau
Professional només es poden matricular d’acord amb la normativa curricular vigent i amb
l’autorització expressa de la direcció del centre d’acord amb la disponibilitat d’hores de
professorat i de places i acomplint les condicions de mínim i màxim d’alumnes establerts.
D/ Programa Afeccionats no oficial d’escola de música.- Aquest programa dóna dret, com a
màxim, a mitja hora de classe individual i ha de contemplar, com a mínim, alguna matèria o
pràctica musical de caràcter col·lectiu. Aquest programa es cursarà, com a màxim, fins els 18
anys d’edat de l’alumne/a.
E/ Curs Pont no oficial de Grau Professional.- Aquest curs té un caràcter transitori i
excepcional, que l’alumne matricula amb la finalitat de preparar el seu traspàs al Programa
oficial de Grau Professional, si supera la Prova d’Accés del nivell corresponent. D’acord amb
això, només es podrà matricular durant un curs acadèmic, i amb l’autorització expressa prèvia
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de la direcció del centre, sempre que existeixin hores de professorat i places escolars
disponibles.
F/ Oficialització de canvi de nivell.En cas que un alumne matriculés, amb caràcter
extraordinari, més d’un nivell oficial d’especialitat de Grau Professional dins del mateix curs
escolar, prèvia autorització expressa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, haurà d’abonar les tarifes corresponents al nivell d’especialitat més alt matriculat, a
més de la “Taxa per tramitació d’oficialització de canvi de nivell”.

3.1.5.- Terminis i modalitats de Pagament.- Es faculta el Patronat Municipal de Música per tal
que, mitjançant normativa específica aprovada per acord plenari de l’organisme autònom, en el
futur pugui establir, modificar i/o adequar el procediment, els terminis i formes de pagaments de
les taxes i matrícules regulades per aquesta ordenança en la forma que consideri més adequada
en cada moment.
3.1.5.1.- Amb caràcter general, el cost total de les matrícules i la resta de preus establerts per a
serveis educatius o administratius i/o taxes administratives, es liquidaran en un sol pagament en
el moment de formalitzar la matrícula o petició del servei, mitjançant autoliquidació efectuada en
el compte bancari que el Patronat indiqui. Els serveis de caràcter administratiu que tinguin
establerta una taxa o tarifa es liquidaran, també, en el moment de sol·licitar-los, mitjançant
autoliquidació efectuada en el compte bancari que el Patronat indiqui
3.1.5.2. Opcionalment, es podrà demanar el fraccionament de pagament en dos terminis de les
matrícules i preus establerts pels serveis educatius de caràcter regular ( curs escolar) inclosos en
el quadre de tarifes dels apartats 3.1.4.A/ i 3.1.4. B/ , quan l’import total a pagar, en cada cas,
per alumne superi els 500,00 euros.
El primer pagament, inclourà les taxes administratives i el 60% de l’import total de la matrícula del
curs, i es farà efectiu en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant autoliquidació d’ingrés
efectuat en el compte bancari que el Patronat indiqui. El segon pagament, equivalent al 40%. %
restant es farà mitjançant càrrec domiciliat al compte bancari del subjecte passiu, dins del període
establert entre el dies 20 i 30 d’octubre.
No es podran fraccionar els conceptes per: a) taxes administratives, b) prova d’accés al grau
professional, c) matricula d’assignatures aïllades, ni d) els conceptes inclosos en els apartats
d’altres activitats formatives. En aquests supòsits, els pagaments s’efectuaran dins del període
establert per a cada cas, mitjançant autoliquidació d’ingrés efectuat en el compte bancari que el
Patronat indiqui
3.1.6.- Qualsevulla despesa que pogués generar la gestió de les matrícules i de l’expedient
acadèmic, anirà per compte de l'alumne i/o receptor del servei.
3.1.7.- Quan els imports no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, el Patronat
Municipal de Música podrà exigir també, a més dels imports vençuts, els seus interessos de
demora aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut el termini de pagament en
voluntària, així com les despeses que hagin pogut i/o puguin generar.
3.1.8.- L' incompliment de pagament d'alguna de les tarifes que pugui establir el Patronat
Municipal de Música per a les seves activitats o serveis educatius, serà causa de baixa de
l'alumne en l'activitat o estudis que correspongui i de pèrdua dels imports prèviament satisfets, si
és el cas, amb independència de l’obligació legal existent de liquidació del deute que s’hagi pogut
generar .
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3.1.9.- Devolucions d'ingressos realitzats.- L'alumne que, per causa aliena al centre, sol·liciti
causar “baixa motivada total o parcial” dels estudis matriculats i reclami la devolució de l'import de
la matrícula satisfet, tindrà dret a la devolució del 75 per cent de l’import que s’escaigui per
matrícules, - excepte dels imports corresponents a les taxes administratives -, sempre hi quan: 1)
es consideri degudament fonamentada i ajustada a dret la petició, 2) correspongui a la matrícula
del curs vigent i 3) es demani per escrit abans del dia 16 de setembre.
Pel que fa a devolucions d'imports corresponents a altres activitats docents complementàries o de
caire especial, per causa aliena al centre, regiran les condicions particulars que s'estableixin per
part del Patronat en cada cas, essent la presidència del patronat qui resoldrà la petició de
devolució si la considera ajustada a dret, previ informe de la Direcció o Gerència, sempre i quan
s'hagi demanat per escrit abans d'iniciar l'activitat o servei i compleixi els requisits establerts en
cada cas.
A la sol·licitud de devolució, la persona interessada indicarà l’entitat bancària, oficina i el número
de compte bancari al qual caldrà fer la devolució, i adjuntarà el rebut acreditatiu de l’abonament
previ de l’import de la matrícula. En els casos d'alumnes menors d'edat, el peticionari i titular del
compte serà el pare/mare o tutor legal. Les devolucions aprovades es liquidaran mitjançant
transferència bancària al compte aportat pel peticionari.
3.1.10.- Proves no oficials de control de nivell.- Quan per circumstàncies excepcionals, el
Conservatori hagués de formar tribunals per a realitzar proves de control de nivell, de caràcter no
oficial, als alumnes de les escoles acollides o adscrites que així ho demanessin, cada alumne
haurà de pagar, per cadascuna de les matèries de la qual se li faci el control de nivell, l’import que
figura en el quadre de tarifes d’ensenyaments no oficials .
3.2.- Altres activitats formatives i de caràcter complementari.-. Aquest apartat inclou qualsevol
altre ensenyament o servei, curs monogràfic o especial, o activitat complementària que
s’organitzin per aquests centres municipals o pel propi Patronat, d’acord amb les condicions
econòmiques i d’admissió que, en cada cas, aprovi el Patronat de Música.
3.2.1.Amb caràcter general, el cost total de les inscripcions, matrícules i resta de preus
establerts per a activitats formatives complementàries o de caràcter extraordinari, es liquidaran
en un sol pagament en el moment de formalitzar la matrícula, abans d’iniciar l’activitat, mitjançant
ingrés efectuat en el compte bancari que el Patronat indiqui.

3.2.2..- Tarifes per altres activitats formatives

E/ ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES I COMPLEMENTARIES
Cursos d'Estiu per a Joves Músics
Hores
Mínim alumnes
Toca, Improvisa i crea... en grup!
8-15h
6
Bols tibetans i musicoteràpia
3-15h
6
Violoncel
30-35h
6
Guitarra
15-18h
6
Corda
15-18h
15
Concursos
Concurs de Guitarra de Vila-seca (drets d'inscripció)
Sortides / estatges d’agrupacions ( amb caràcter general)
Altres activitats , segons la següent baremació:
Activitats individuals:

Màxim alumnes
20
15
12
12
30

Import
entre 60€ i 150€
entre 60€ i 150€
entre 200€ i 250€
entre 90€ i 120€
entre 80€ i 100€
Import
15 €
Cost total a repartir
entre els inscrits
entre 60 i 80 EUR/h.
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Activitats amb un mínim de 2 alumnes:
Activitats amb un mínim de 3 alumnes:
Activitats amb un mínim de 4 alumnes:
Activitats amb un mínim de 6 alumnes:
Activitats amb un mínim d'11 alumnes:
Activitats amb un mínim de 25 alumnes:

entre 30 i 50 EUR/h.
entre 20 i 40 EUR/h.
entre 15 i 35 EUR/h.
entre 10 i 30 EUR/h.
entre 6 i 25 EUR/h.
entre 4 i 20 EUR/h.

3.2.3.- Per a les peticions de devolució d'imports corresponents a altres activitats formatives, ,
complementàries o de caire especial, regiran les condicions particulars que s'estableixin, per part
del Patronat, en cada cas, essent la presidència del patronat qui resoldrà la petició de devolució,
previ informe de la Direcció o Gerència, sempre i quan s'hagi demanat per escrit abans d'iniciar
l'activitat o servei i es compleixin els requisits establerts en cada cas.
3.3.- Exempcions i bonificacions.
3.3.1.- Exempcions.- No s’aplicaran més beneficis fiscals que els legalment establerts.
3.3.2.- Bonificacions a membres de famílies nombroses.- Els alumnes que siguin membres de
família nombrosa, sigui quina sigui la seva categoria, gaudiran d’una bonificació del 40 per cent
dels imports per matrícula corresponents als ensenyaments musicals que matriculin sempre que
es compleixin les següents condicions :
a) Acreditar estar en possessió del títol de Família Nombrosa expedit a tal fi per la Generalitat de
Catalunya, i en vigència en la data de realitzar la matrícula.
b) Formalitzar matrícula a un dels programes d’ensenyaments musicals següents:
b.1. Escola de Música: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avançat.
b.2. Conservatori Grau Professional: Programa oficial de Grau Professional de LOE.
En queden exclosos la resta de supòsits.
c) Aquestes bonificacions no es podran acumular a d’altres tipus de bonificacions o exempcions, i
no s’aplicaran a les taxes administratives ordinàries, ni a la resta de serveis o activitats .
3.3.3.- Bonificacions a membres de famílies monoparentals.- Als alumnes de famílies
monoparentals, sigui quina sigui la seva categoria que estiguin en possessió del títol expedit per
la Generalitat, se’ls hi aplicarà una bonificació del 40 per cent dels imports per matrícula dels
ensenyaments musicals que matriculin sempre que es compleixin les següents condicions :
a) Acreditar estar en possessió del títol de Família Monoparental expedit a tal fi per la Generalitat
de Catalunya, i en vigència en la data de realitzar la matrícula.
b) Formalitzar matrícula a un dels programes d’ensenyaments musicals següents:
b.1. Escola de Música: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avançat.
b.2. Conservatori Grau Professional: Programa oficial de Grau Professional de LOE.
En queden exclosos la resta de supòsits.
c) Aquestes bonificacions no es podran acumular a d’altres tipus de bonificacions o exempcions, i
no s’aplicaran a les taxes administratives ordinàries, ni a la resta de serveis o activitats .
Article 4t. Normativa general. Pel que no estigui establert en aquesta ordenança fiscal, s’aplicarà
la normativa general vigent en cada moment per a cada cas.
Article 5è.- Vigència. El text i les tarifes d’aquesta ordenança fiscal estaran vigents fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses.
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