
Expedient: 001/2021/2386/I155 
Descrip.: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 17 - TAXA 

PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE REALITZA 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, 
queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional d'aquest 
Ajuntament sobre la modificació de l’ordenança fiscal número 17 reguladora 
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis  que realitza l’Escola Municipal 
de Música, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l'article 17.4 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Es mofica l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per la prestació 
dels seveis que realitza l’Escola Municipal de Música, amb el següent redactat:  

17. Taxa per la prestació dels serveis que realitza l’Escola Municipal de Música.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats de l’Escola Municipal de Música.

Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que realitza 
l’Escola de Música de l’Ajuntament de Tàrrega.

Article 3r. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les 
persones que sol·licitin la prestació dels esmentats serveis.

Article 4t. Tarifes: 
La quota mensual es calcularà en funció de la renda i el nombre de membres 
de la unitat familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de renda 
establerts en la següent taula:

Llindar de Renda Familiar (IRSC: 7967,73€)
TRAM A TRAM B TRAM C TRAM D

Nº 
membre
s unitat 
familiar Igual o 

menor        de                                  a        de                                    a més de
2

9.561,28 €
9.561,28 €              15.934,82 
€

15.934,82 €                 22.309,61 
€

22.309,61 
€

3
11.951,60 €

11.951,60 €            19.918,53 
€

19.918,53 €                27.887,02 
€

27.887,02 
€

4
14.341,91 €

14.341,91 €            23.902,23 
€

23.902,23 €                33.646,42 
€

33.646,42 
€

5
16.732,23 €

16.732,23 €            27.885,94 
€

27.885,94 €                39.041,82 
€

39.041,82 
€

6
19.122,55 €

19.122,55 €            31.869,65 
€

31.869,65 €                44.619,22 
€

44.619,22 
€

7 21.512,87 € 21.512,87 €            35.853,35 35.853,35 €                50.196,63 50.196,63 

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació 128423cfded641abb436cce98f66c3a1001

Url de validació https://seu.tarrega.cat

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.tarrega.cat


Expedient: 001/2021/2386/I155 
Descrip.: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 17 - TAXA 

PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE REALITZA 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

€ € €
8

23.903,19 €
23.903,19 €            39.837,06 
€

39.937,06 €                 55.774,03 
€

55.774,03 
€

9
26.293,51 €

26.293,51 €            43.820,76 
€

43.820,76 €                61.351,43 
€

61.351,43 
€

10
28.683,83 €

28.683,83 €            47.804,47 
€

47.804,47 €                 66.928,84 
€

66.928,84 
€

TRAM A TRAM B TRAM C TRAM D
A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, TARIFES Genèrica

(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Matrícula 
sensorial o 
grupal

24,95 € 22,46 € 26,26 € 23,64 € 27,64 € 24,88 € 28,35 € 25,52 €

Matrícula 67,62 € 60,87 € 71,18 € 64,07 € 74,93 € 67,44 € 76,85 € 69,17 €
Nivell 
Elemental         

Taller de 
música P3, 
P4, P5

24,36 € 21,92 € 25,64 € 23,07 € 26,99 € 24,29 € 27,68 € 24,91 €

Sensorial 29,22 € 26,30 € 30,76 € 27,69 € 32,38 € 29,14 € 33,21 € 29,89 €
Preliminar 56,77 € 51,10 € 59,76 € 53,79 € 62,91 € 56,62 € 64,52 € 58,07 €
1r i 2n 61,78 € 55,60 € 65,03 € 58,53 € 68,45 € 61,61 € 70,21 € 63,19 €
3r i 4t 75,20 € 67,68 € 79,16 € 71,24 € 83,32 € 74,99 € 85,46 € 76,91 €
Nivell 
Profession
al

        

1r i 2n 85,57 € 77,02 € 90,08 € 81,07 € 94,82 € 85,34 € 97,25 € 87,53 €
3r, 4t, 5è i 
6è 99,86 € 89,87 € 105,11 € 94,60 € 110,64 € 99,58 € 113,48 € 102,13 €

Nivell 
Mitjà i  
Mòdul 
amb 
Llenguatg
e

1r, 2n 74,03 € 66,63 € 77,93 € 70,14 € 82,03 € 73,83 € 84,13 € 75,72 €

3r, 4t, 5è i 
6è 76,99 € 69,29 € 81,04 € 72,93 € 85,30 € 76,77 € 87,49 € 78,74 €

MÒDUL 
Instrument 
(Alumnes 
amb el 4t 
de NE 
aprovat i 
menors de 

58,45 € 52,60 € 61,52 € 55,37 € 64,76 € 58,29 € 66,42 € 59,78 €
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18 anys al 
curs 
matriculat
)

     

  

       
 TRAM A TRAM B TRAM C TRAM D

 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

A partir 
del 2n 
germà 
matricula
t, 

TARIFES 
PERSONALI
TZADES

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Genèric
a (Alumne/

s de 
menor 
quota)

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Genèrica
(Alumne/
s de 
menor 
quota)

Instrument 
30’  48,08 € 43,28 € 50,61 € 45,55 € 53,27 € 47,95 € 54,64 € 49,18 €

Instrument 
45’ 72,12 € 64,90 € 75,92 € 68,32 € 79,91 € 71,92 € 81,96 € 73,76 €

Instrument 
1h 96,18 € 86,56 € 101,24 € 91,12 € 106,57 € 95,91 € 109,30 € 98,37 €

Llenguatg
e musical 35,98 € 32,38 € 37,87 € 34,09 € 39,87 € 35,88 € 40,89 € 36,80 €

Llenguatg
e musical 
Grup 
CASAL  
( Carnet 
de jubilat 
de 
Tàrrega )

24,36 € 21,92 € 25,64 € 23,07 € 26,99 € 24,29 € 27,68 € 24,91 €

Extraescol
ars, 
grupals i 
conjunts     

15,58 € 14,03 € 16,40 € 14,76 € 17,27 € 15,54 € 17,71 € 15,94 €

MATERIAL 10,00 €
ASSEGURANÇA 5,00 €

LLOGUER D'INSTRUMENTS 10,00 €

Per tal que la quota mensual es calculi en funció de la renda i el nombre de 
membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els llindars 
de renda establerts en la taula “llindar de renda familiar”, les famílies hauran de 
signar la casella corresponent al full de matrícula a secretaria durant els dies que 
realitzarem les matrícules, sinó per defecte, se’ls aplicarà la quota corresponent 
al llindar D. 

Aquesta comprovació es durà a terme exclusivament durant el període de 
matriculació.
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Article 5è. Descomptes i bonificacions en matrícules i quotes mensuals.
1.- Els alumnes que presentin el carnet vigent de família nombrosa o 
monoparental de caràcter general gaudiran d’un descompte del 30% a aplicar 
sobre la tarifa corresponent. 

2.- Els alumnes que presentin el carnet vigent de família nombrosa o 
monoparental de caràcter especial gaudiran d’un descompte del 60% a aplicar 
sobre la tarifa corresponent.

Els descomptes corresponents a famílies nombroses només s’aplicaran després 
de la presentació del carnet vigent, i en cap cas amb efectes retroactiu.

Article 6è. Meritament.
La Tarifa corresponent a la matricula es liquidarà en el moment de sol·licitar 
l’assistència a l’escola. Les tarifes mensuals s’acreditaran el dia 1 de cada mes.

Article 7è. Període impositiu.
El període impositiu és el del curs escolar.

Les quotes es liquidaran mensualment mitjançant rebut bancari al compte 
autoritzat pel sol·licitant del servei entre els dies 1 i 15 de cada mes.

En cas de donar-se de baixa durant el curs escolar es deixaran de pagar les 
quotes mensuals a partir del mes següent de donar-se de baixa.

Disposició final. Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir el dia de la seva 
publicació, i  continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents.

Contra el present acord, segons l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província.
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