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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DE L’ESCOLA COMARCAL DE 
MÚSICA DEL RIPOLLÈS 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
1. L’Escola Comarcal de Música del Ripollès és un servei que presta el Consell Comarcal del 
Ripollès i en cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca. 
 
2. El Programa d’actuació comarcal preveu específicament la prestació d’aquell servei 
consistent en l’ensenyament especial de música. 
 
3. D’acord amb allò que disposa l’apartat 4.v) de l’article 20 del Decret legislatiu 2/2004, el 
Consell Comarcal del Ripollès pot establir les taxes que corresponen per la prestació d’aquest 
ensenyament especial en establiment docents. 
 
4. Les altres activitats de l’Escola estaran subjectes a preu públic. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’ensenyament musical dels alumnes usuaris que 
els autoritza a cursar els ensenyaments específics que imparteix l’Escola Comarcal de Música 
del Ripollès. 
 
2. Els imports destinats a sufragar la participació en altres activitats i prestacions de l’Escola, 
que no es corresponguin estrictament amb els ensenyaments específics de música 
assenyalats en l’article 5è d’aquesta ordenança, tindran la consideració de preu públic que 
serà aprovat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès a proposta de l’òrgan 
corresponent de l’Escola, i de conformitat amb l’ordenança general de preus públics del 
Consell Comarcal del Ripollès.  
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents els alumnes usuaris i, en el 
seu cas, els seus pares, mares, tutors o legals representants. 
 
2. Són també subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques 
i entitats a les quals la normativa tributària imposi el compliment de les obligacions, article 35 
de la Llei General Tributària,  que sol·licitin la prestació dels serveis que constitueixen el fet 
imposable o bé resultin beneficiades per aquells serveis. 
 
Article 4t. Responsables 
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Respondran subsidiàriament o solidàriament de les obligacions tributàries les persones 
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 42 a 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Tarifes i bonificacions 
 
1. Tarifes:  

 
L’import de les taxes mensuals és el que es detalla en aquest quadre: 
 

LLENGUATGE NIVELL ALUMNES

MUSICAL Col·lectiu Familiar TAXES

45 --- 35 33,00 €

45 --- 0 63,50 €

45 --- 2 74,00 €

45 30 0 84,00 €

45 --- 7 33,00 €

45 --- 12 63,50 €

45 --- 5 74,00 €

45 30 0 84,00 €

90 --- --- --- --- --- 14 45,00 €

90 --- --- --- 45 --- 6 85,00 €

90 30 --- --- --- --- 5 95,00 €

90 --- 45 --- --- --- 0 115,00 €

90 --- --- 60 --- --- 0 145,00 €

90 --- --- --- --- 30 0 105,00 €

90 --- --- --- --- --- 7 46,50 €

90 --- --- --- 45 --- 8 88,00 €

90 30 --- --- --- --- 10 98,00 €

90 --- 45 --- --- --- 0 118,50 €

90 --- --- 60 --- --- 0 149,50 €

90 --- --- --- --- 30 0 108,00 €

90 --- --- --- --- --- 0 46,50 €

90 --- --- --- 45 --- 2 88,00 €

90 --- 45 --- --- --- 0 118,50 €

90 --- --- 60 --- --- 0 149,50 €

90 30 --- --- --- --- 7 98,00 €

90 --- --- --- --- --- 0 45,50 €

90 --- --- --- 45 --- 1 88,00 €

90 --- 45 --- --- --- 1 118,50 €

90 --- --- 60 --- --- 0 148,50 €

90 30 --- --- --- --- 3 98,00 €

90 --- --- --- --- --- 0 46,50 €

90 --- --- --- 45 --- 7 88,00 €

90 --- 45 --- --- --- 0 118,50 €

90 --- --- 60 --- --- 0 149,50 €

90 30 --- --- --- --- 3 98,00 €

QUART INFANTIL                                        

---

---

30

---

PREPARATORI - II

---

--- ---

45---

INSTRUMENT

---

30

---

---
PREPARATORI I

Individual

                                        

PAS DE GRAU

---

45

---

PRIMER                                      

INFANTIL

SEGON                                     

INFANTIL

TERCER                                   

INFANTIL 
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60 --- --- --- --- --- 5 39,50 €

60 --- --- --- 45 --- 0 80,00 €

60 --- 45 --- --- --- 0 111,00 €

60 --- --- 60 --- --- 0 142,50 €

60 30 --- --- --- --- 4 91,00 €

60 --- --- --- --- --- 0 39,50 €

60 --- --- --- 45 --- 0 80,00 €

60 --- 45 --- --- --- 1 111,00 €

60 --- --- 60 --- --- 0 142,50 €

60 30 --- --- --- --- 3 91,00 €

60 --- --- --- --- --- 0 39,50 €

60 30 --- --- --- --- 2 91,00 €

60 --- 45 --- --- --- 1 111,00 €

60 --- --- 60 --- --- 0 142,50 €

60 --- --- --- 45 --- 4 80,00 €

60 --- --- --- --- --- 0 39,50 €

60 30 --- --- --- --- 2 91,00 €

60 --- 45 --- --- --- 2 111,00 €

60 --- --- 60 --- --- 0 142,50 €

60 --- --- --- 45 --- 0 80,00 €

90 --- 0 46,50 €

90 --- 0 149,50 €

90 --- 2 118,50 €

--- --- 8 51,50 €

--- --- 39 67,00 €

--- --- 12 100,00 €

--- --- 0 132,50 €

... --- 4 51,50 €

… --- 0 72,00 €

… --- 1 41,50 €

TALLERETS 36 21,00 €

30

RITME I 

PERCUSSIÓ 

CORPORAL *

0

0,00 €

30 CORAL INFATIL * 0 0,00 €

30

ASSIGNATURES 

COMPLEMENTÀ-

RIES

0
16,00 €

CONJUNT 

INSTRUMENTAL: 

PRINCIPAL 17 31,50 €

CONJUNT 

INSTRUMENTAL: 

SECUNDARI / 

CORAL : 

SECUNDARI 18 11,00 €

0 31,50 €

0 25,00 €

0 17,00 €

0 14,00 €

INSTRUMENT

INSTRUMENT 

COMPLEMENTARI 

(segon instrum)

30

---

---

---

45

60

---

30

45---

---

60

TALLERS 

INSTRUMENTALS 

PER ENTITATS**

CAMBRA-COMBO, CORAL 

ADULTS

4 o 5 ALUMNES

6 o 7 ALUMNES

8 o 9 ALUMNES

> 10 ALUMNES

60

45/90

45

---

LLENGUATGE RÍTMIC

---

45

45'        ≥ 4 alumnes

45

---
GRAU 

PROFESSIONAL

QUART                                             

JOVES

PRIMER                                            

JOVES

SEGON                                               

JOVES

---

TERCER                                            

JOVES

---
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2. Bonificacions:  
 
Les assignatures de taller de ritme i percussió corporal, i la de coral infantil seran gratuïtes 
pels alumnes d'infantil que estiguin matriculats a una o més matèries. 
 
Per segons alumnes de la mateixa unitat familiar s'aplicarà un 10% de descompte sobre la 
taxa de menor import. 
 
Per tercers i següents alumnes de la mateixa unitat familiar s'aplicarà un 20% de descompte 
sobre les taxes de menor import. 
 
Per gaudir d'aquestes bonificacions, caldrà sol·licitar-ho prèviament, i acreditar-ho amb el 
corresponent volant d’empadronament emès per l’Ajuntament del municipi on resideixi la 
família. 
 
 
Article 6è. Acreditació, liquidació i pagament de les taxes pels alumnes habituals 
o fixes.  
 
1. Les taxes s’acrediten, liquiden i neix l’obligació d’abonar-les el primer dia de cada mes, des 
de l'octubre fins al juny de cada any, ambdós inclosos. 
 
2. Una vegada abonades les taxes mensuals, la renúncia del subjecte passiu als  drets que li 
atorga el seu pagament no generarà cap dret a devolució de la tarifa abonada. 
 
3. Si per causes no imputables al subjecte passiu l’Escola cessa en la prestació dels 
ensenyaments es procedirà a la devolució de les taxes abonades en proporció al temps de 
curs impartit. 
 
4. El cobrament de les tarifes establertes als articles 5è i 6è  es realitzarà mitjançant 
liquidacions de caràcter mensual, girades pel Consell Comarcal als pares, mares, tutors o 
legals representants dels alumnes menors d’edat, o als alumnes que siguin majors d’edat, 
durant els mesos d'octubre a juny de cada curs escolar.  El rebut es girarà al número de 
compte bancari que el subjecte passiu hagi autoritzat mitjançant el preceptiu document 
normalitzat que podrà obtenir en les oficines del propi Consell Comarcal del Ripollès, o bé en 
el propi centre en la qual s’hagin de prestar els serveis d’ensenyament musical.    
 
Ateses les peculiaritats existents a l’inici de cada curs pel que fa a la concreció dels alumnes 
que utilitzaran aquest  servei, durant el mes d'octubre es procedirà a domiciliar els preceptius 
rebuts als subjectes passius a mesura que es disposi de la informació adient. A partir del mes 
de novembre les domiciliacions bancàries es faran el dia 1 de cada mes. 
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A partir del dia següent al de la domiciliació bancària finalitzarà el termini del pagament en 
voluntària, i naixerà el període de cobrament en via executiva en el supòsit que s’hagi 
retornat el rebut domiciliat, sense necessitat de comunicació prèvia al subjecte passiu atès el 
caràcter mensual i repetitiu de la liquidació i taxes a aplicar.    
 
Quan el subjecte passiu deixi de pagar un rebut mensual per causes imputables a ell mateix, 
sens perjudici de la reclamació de l’ingrés per la via de constrenyiment, no podrà assistir a 
noves classes d’ensenyament musical en tant en quant no hagi satisfet el deute pendent. 
 
Article 7è. Recursos 
 
Contra l’aplicació de les taxes i de les seves liquidacions mensuals els interessats podran 
presentar recurs de reposició  davant la Gerència del Consell Comarcal del Ripollès, en el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data del seu pagament, que no implica 
conformitat, o de la recepció de la liquidació. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que corresponguin, 
s’aplicarà allò que disposen els articles 181 i següents de la Llei General Tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província. de Girona.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expressa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


