
Ordenança Fiscal núm. 24 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT  AL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ  DE SANT CELONI. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats d’ensenyament al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni, 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin 
o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament que es detallen 
a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o 
tutors. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyament que s’hagin 
sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una matrícula a ingressar en el moment de la inscripció al 
curs i una tarifa mensual. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
MATRICULA: 
 
Import equivalent a una mensualitat de les determinades en el quadre de tarifes. S’ingressa en el 
moment de formalitzar la inscripció. La matrícula en cap cas serà objecte de devolució en el cas que 
l’alumne deixi d’assistir als ensenyaments del centre o realitzi un canvi en la tipologia de 
l’ensenyament que rep. 
Només en el cas que, a petició raonada de l’alumne i amb l’informe favorable de la direcció del Centre 
Municipal d’Expressió i de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament, s’accepti un canvi de la 
tipologia de l’ensenyament, la matrícula a abonar serà la diferència entre la matrícula realment 
satisfeta i la que correspon a la nova tipologia d’ensenyament que realitzarà. 
 



QUOTES MENSUALS (Les que es determinen en el següent quadre de tarifes): 
 

Escola de Música i Teatre 

 CURS 2019 - 2029 

ASSIGNATURA 
alumnat 

fins  a 35 anys 

Assignatura de  fins a 45 minuts 19,38 € 

Assignatura de 60 minuts 21,32 € 

Assignatura de 75 minuts 23,26 € 

Assignatura de 90 minuts 25,21 € 

Assignatura de 120 minuts 27,15 € 

Roda instruments 21,34 € 

Instrument 49,78 € 

Instrument sol 54,76 € 

Segon instrument 53,31 € 

Instrument prova d'accés 61,64 € 

ASSIGNATURA Alumnat + de 35 anys  

Assignatura  de 45 minuts 29,06 € 

Assignatura  de 60 minuts 31,98 € 

Assignatura  de 75 minuts 34,90 € 

Assignatura  de 90 minuts 37,82 € 

Assignatura  de 120 minuts 40,73 € 

Roda instruments 32,01 € 

Instrument 74,67 € 

Instrument sol 79,97 € 

Segon instrument 51,43 € 

Instrument prova d'accés 92,47 € 

ALTRES CONCEPTES Taxa 

Manteniment plaça 25% de la taxa 

Mitja matrícula, a partir de la mensualitat de febrer  50% de la taxa 

Banc instruments – fiança 100,00 € 

Banc instruments – lloguer 100,57 € 

Banc instruments - 1/2 lloguer, a partir de febrer 50,28 € 

 
 
 

Reduccions a les quotes dels ensenyaments de l’Escola de Música i Escola de Teatre: 

 

Condició de l'usuari Bonificació 
Renda familiar. Llindar 

econòmic màxim Acreditació 

             Família nombrosa  

De 2 o 3 fills  

15% 

50,000 € anuals  Carnet de família 
nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  

            Família monoparental de categoria especial  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 

monoparental  



            Segon germà matriculat  

Segon membre de la unitat familiar 
o unitat de convivència 25% 50,000 €  anuals  

  
  

Tercer  membre de la unitat 
familiar o unitat de convivència 50% 50,000 €  anuals  

 
Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant la 
bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà només una 
d’elles, la més favorable pel ciutadà.  
 
Article 7. Acreditació i període impositiu 
 
La taxa per ensenyament al Centre Municipal d'Expressió s'acredita en el moment de formalitzar la 
matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva de l’ensenyament, si és que la 
seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
 
Les quotes corresponent a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La quota corresponent a la matrícula de l’Escola de Música i Escola de Teatre s’haurà de pagar en 
el moment de formalització de la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 
l’interessat en les oficines municipals. 

 

2. Les quotes corresponents a cada mensualitat, s’hauran de pagar durant el període especificat per a 
cada mensualitat, mitjançant domiciliació bancària. 

 

3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 7è de la present 
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment. 

 

4. Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats s'haurà d’efectuar en els 
terminis de pagament de la taxa en període voluntari.  

 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional 
 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 
de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 de març 
de 2019, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà a 
a partir del dia 1 de setembre de 2019 fins la seva modificació o derogació expressa. 
 


