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Ajuntament de Salou 

ORDENANÇA FISCAL 16 .1 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS 

MUNICIPALS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, FORMACIÓ D’ADULTS I 
TRANSPORT ESCOLAR 

 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del previst en els articles 20.4 i 57  del Text refós de la Llei d'hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de l'esmentat text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals. 
 
Article 2 - Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis en instal·lacions i espais 
municipals, així com la prestació del servei de transport escolar, en els terminis establerts en 
l'article d'aquesta ordenança on es regulen les tarifes a aplicar. 
En cada taxa es ponderarà la intensitat en la utilització dels equipaments i estris municipals, 
així com dels monitors, professors i altres tècnics necessaris pel correcte desenvolupament 
de les activitats, altres costos directes e indirectes  derivats de la prestació del servei. 
 
Article 3 - Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
gener, general tributària (en endavant LGT), que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
Article 4 - Responsables 
 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària. 
 
2- Els copartícips o cotitulars d'entitats jurídiques econòmiques a què es refereix  l'article 35 
de la LGT respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les 
obligacions tributàries de les esmentades entitats. 
 
3-Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, respondran subsidiàriament dels 
deutes següents: 
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els casos de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions 
tributàries pendents a la data de cessament. 
 
4- La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els terminis i procediments previstos en la Llei 
general tributària. 
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
 
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de la 
taxa quan sol·licitin autorització o llicència per gaudir dels aprofitaments especials regulats 
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per aquesta ordenança, sempre que es considerin, necessaris per als serveis públics de 
comunicacions  que exploten directament i per altres usos que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
Les tarifes es desglossaran segons els espais on es prestin els serveis o es desenvolupin les 
activitats, ponderant per cada cas la intensitat en la utilització dels equipaments i estris 
municipals, així com la col·laboració de professors, monitors i d'altres professionals 
necessaris pel correcte funcionament dels serveis. 
 
6.1- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
Objecte i fonament. 
 
Serà objecte d'aquest preu: 
a) L'assistència com a alumne de l'Escola Municipal de Música de Salou. 
b) Qualsevol altre ensenyament que es faci en centres municipals. 
c) La matrícula com a alumnes lliures. 
 
Obligació de contribuir 
 
Estarà constituïda per la utilització de qualsevol dels serveis que constitueixin l'objecte 
d'aquesta ordenança. 
L'obligació de pagament neix al moment de la sol·licitud de la matrícula corresponent. 
 
Els obligats al pagament seran: 
 
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o els seus representants 
legals. 
b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades, que rebin els serveis 
objecte d'aquesta Ordenança. 
 
Tarifes 
Les tarifes a aplicar per cada assignatura són les següents, 
 
a) Drets de matrícula (per assignatura): 
 
Llenguatge musical 100 € 
Instrument 100 € 
Assignatures lliures 100 € 
Música de cambra (Grau Mitjà) 100 € 
Orquestra (Grau  Mitjà i alumnes lliures) 100 € 
Aula de Música moderna 100 € 
 
 
 
b) Tarifa mensual per llenguatge musical: 
 
Sensibilització I i II 19,90 € 
Nivell d'adaptació (iniciació i aprenentatge bàsic) 20,40 € 
Grau elemental (1r, 2n, 3r i 4t) 20,40 € 
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Grau mitjà (1r cicle: 1r i 2n) 20,40 € 
Règim lliure 27,00 € 
 
c) Tarifa mensual per instrument: 
 
Nivell d'adaptació (roda i aprenentatge bàsic) 32,90 € 
Instrument complementari (grau mitjà) 32,80 € 
Grau elemental (1r i 2n) 49,90 € 
Grau mitjà 52,30 € 
Règim lliure 60,90 € 
Música de cambra i/o orquestra (règim lliure i grau mitjà) 20,40 € 
 
d) Tarifa mensual aula de música moderna: 
 
Informàtica musical 20,40 € 
Improvisació 20,40 € 
Iniciació música moderna 20,40 € 
Complementari (per a alumnes matriculats a l'escola) 31,60 € 
Combo 20,40 € 
Altres agrupacions 12,00 € 
 
e) Per certificacions: 
 
Acadèmiques 9,90 € 
Altres certificats 5,60 € 
 
f) Per carnet d'alumne 1,90 € 
 
g) Per obertura d'expedient o renovació 4,20 € 
 
h) Per exàmens de suficiència (segons tarifa d'alumnes lliures) 
 
i) Per material didàctic 19,50 € 
 
j) Agenda  6,40 € 
 
k) Per lloguer d'instruments 9,70 € 
 
1 Violí 
1 Flauta 
1 Guitarra 
1 Clarinet 
1 Violoncel 
1 Saxó 
1Trompeta 
 
 
Bonificacions 
 
Hi hauran les següents: 
 
a) Segons conveni laboral, els funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de Salou i els 
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seus fills satisfaran el 50% de la tarifa. 
b) Les famílies amb 2 fills a l'escola satisfaran el 90% de la tarifa. 
c) Les famílies amb 3 fills a l'escola satisfaran el 75%. 
d) Les famílies nombroses o monoparentals, reducció del 10% primer germà/alumne i 20% 
per cada germà/alumne matriculat de més, amb un límit del 50% del cost total. 
 
Exempcions 
 
Els alumnes que obtinguin matrícula d'honor en una assignatura gaudiran de matrícula 
gratuïta d'aquesta en el següent curs acadèmic. 
 
Devolucions de matrícula 
 
Només es retornaran les matrícules quan hagi incompliment per part de l'Escola Municipal de 
Música en donar les assignatures per les quals es va matricular l'alumne. Qualsevol altra 
motivació no serà causa de devolució de matrícula. 
 
6.2 - FORMACIÓ D'ADULTS  
 
Les tarifes a aplicar als drets de matrícula són les següents: 
 
a) Ensenyaments inicials i bàsics- Nivell I 41,10 € 
b) Ensenyaments inicials i bàsics- Nivell II i III 53,40 € 
c) Cicle de formació instrumental 105,50 € 
d) Cicle d'Educació Secundària 105,50 € 
e) Preparació proves accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Superior 119,20 € 
f) Material 30,00 € 
 
Exempcions 
 
Els jubilats empadronats a Salou i els que, sent majors de 18 anys, presentin juntament amb 
la sol·licitud la documentació acreditativa consistent en: 
- Estar en situació d’atur més d’un any i que els ingressos familiars siguin iguals o inferiors 

a l’indicador de la  renda de suficiència de Catalunya (IRSC). 
- Estar estar empadronat /da al municipi de Salou. 
 
Bonificacions: 
 
Per obtenir la bonificació del 20% per a les persones membres de famílies monoparentals o 
nombroses cal presentar: 
 
- La documentació acreditativa, en el moment de fer la sol·licitud mitjançant còpìa 
compulsada de títol de família monoparental o nombrosa (original o còpia compulsada). 
- Estar empadronat/da al municipi de Salou. 
 
6.3 TRANSPORT ESCOLAR  
 
L'exacció es fonamenta en la necessitat d'aconseguir la contraprestació econòmica que lliberi 
a l'Erari municipal del perjudici que se li irrogaria per la prestació d'uns serveis instats pel 
particular i en benefici del mateix. 
 
Les tarifes d'aquest servei són: 
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a) Primària:  
- 2 viatges/dia: 1,89 €/dia 
- 4 viatges/dia: 3,14 €/dia 
 
b) Secundària: 1,95 € /dia 
 
El número de dies per cada mes resultant del període escolar, estarà determinat pel 
departament d'ensenyament, a l'efecte de calcular la quota mensual a liquidar. 
 
NORMES GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT  
 
a) Normes de gestió 

 
Les normes de gestió del servei de transport escolar estan regulades a la modificació del 
reglament de règim interior del transport escolar al municipi de Salou, publicat al BOPT núm. 
125, de data 01/06/2010 i al DOGC núm. 5674, de data 20/07/2010. 
 
Per al pagament del servei, els usuaris hauran d'abonar el cost de la targeta de forma 
mensual, o bé pel curs sencer a l'Ajuntament de Salou, que tindrà el cost que l'Ajuntament 
aprovi per a cada curs escolar. 
 
El servei de transport escolar municipal preveu que les famílies nombroses i monoparentals 
tinguin una reducció del 10% per cada fill que utilitzi aquest servei, presentant en el moment 
de fer la inscripció, l'acreditació corresponent del carnet de família nombrosa actualitzat.  
 
L'usuari no tindrà cap dret a la percepció dels dies que no facin ús del servei quan sol·licitin 
la baixa voluntària si es dóna el cas.  
 
Qualsevol modificació del Reglament de règim interior del transport escolar al municipi de 
Salou afectarà directament a l'aplicació de les normes de gestió i forma de pagament 
regulades en aquest article. 
 
b) Forma de pagament 
 
1.  A principis del curs s’elaborarà un padró provisional  amb les dades de matricula que 
constin en aquell moment a l’ajuntament. Una vegada aprovat aquest padró provisional serà 
publicat i se’n farà l’exposició al públic per un termini de  20 dies  a l’efecte de possibles 
reclamacions i recursos.  
 
2. Les aprovacions de les liquidacions pels serveis de l’Escola Municipal de Música  de 
cada mes, que no generin diferència o que aquesta no vingui vinculada a elements 
contingents, s’entendran notificades col·lectivament amb el primer anunci de l’exercici 
esmentat en el paràgraf anterior, no essent necessària la publicació de l’anunci de 
l’aprovació del padró de cada període.  
 
L’aprovació de les liquidacions mensuals per part de l’òrgan competent,  determinarà la data 
en què es produiran les domiciliacions bancàries i la resta de terminis als que fa referència la 
LGT.  
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3. Les altes presentades pels interessats, han de tenir efecte des de la data en què per 
disposició de cada ordenança neix l’obligació de contribuir, i han de ser incorporades 
definitivament al padró, matrícula de l’any següent. 
 
4. Les sol·licituds de baixa han de ser formulades pels subjectes passius o pels obligats al 
pagament, i una vegada comprovades produiran efectes. 
Les autoliquidacions i declaracions -liquidacions de les taxes pels ensenyaments del Centre 
de de Formació de Persones Adultes i del Transport Escolar  s’hauran d’ingressar al temps de 
la seva presentació. 
 
Article 7 - Meritament 
 
1- La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei, moment que, a aquests efectes, 
s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o de la matrícula. 
 
2- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà necessari dipositar l'import de la taxa 
quan es presentin sol·licituds d'autorització per gaudir de les instal·lacions, que generin 
despeses específiques prèvies a la prestació del servei. 
 
3- Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitud prèvia, el 
meritament de la taxa té lloc en el moment d'inici de l'esmentat aprofitament. 
 
Article 8 - Règim de declaració i ingrés.  
 
1- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i liquidació. 
 
2- La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitament singular es realitzarà a 
l'interessat en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a la 
prestació del servei. 
 
No obstant, el previst en l'apartat anterior, si un cop verificada l'autoliquidació resulta 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal  aprovada pel Ple en sessió de data 25 de gener de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 35 del 20 de febrer de 2017, començarà a 
aplicar-se a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPT. Pel que fa a la vigència,  ha 
de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
 
 
 


