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ORDENANÇA FISCAL NÚM.42 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANSA I AULA DE TEATRE 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, 
ambdós del Reial Decret núm. 2/2004 de 5 de març per qual s'aprova el text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per 
la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. 
 
Article 2n. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què 
es refereix l'article anterior.  
 
Article 3r. Quantia  
 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà per a cada un 
dels diferents serveis o activitats, la que es fixa a continuació: 

 

1 - PREUS COMUNS 

   

Alumnes de llarga durada de totes les edats PREU  

MATRÍCULA vàlida per als tres centres 25,00  

   

Tallers de curta durada   

Tallers en grup, preu per classe 6,00  

   

Cursos de curta durada   

Alumnes actius, per classe individual 27,00  

Alumnes oients, per sessió de matí o tarda 14,00  

 

2 - PREUS ESPECÍFICS DELS DIFERENTS CENTRES  

  

A)  ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
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Alumnes de 3 a 18 anys 

PREU 

mensual 

PREU 

total 

Iniciació (1 sessió de 45’) 16,00 144,00 

Iniciació (1 sessió de 60’) 21,00 189,00 

Iniciació (2 sessions) 28,00 252,00 

Roda d'instruments (1 sessió de 20’) 18,00 162,00 

Classe col·lectiva Suzuki 16,00 144,00 

Instrument 15'  (per alumne en classes col·lectives)  22,00 198,00 

Instrument 20'  (per alumne en classes col·lectives)  28,00 252,00 

Instrument 30' 42,00 378,00 

Instrument 45' 60,00 540,00 

Instrument 60' 82,00 738,00 

Grups Instrumentals i Cors   8,00   72,00 

Combo, petits conjunts musicals i Laboratori 13,00 117,00 

Basic 1 Llenguatge Musical 24,00 216,00 

Basic 2 Llenguatge Musical 26,00 234,00 

Aprofundiment Llenguatge Musical 28,00 252,00 

Llenguatge Musical (1 sessió de 60’) 18,00 162,00 

Informàtica Musical 20,00 180,00 

Tutoria de preparació a prova d'accés Grau Professional 24,00 216,00 

   

Alumnes de 19 a 29 anys   

Instrument 15'  (per alumne en classes col·lectives)  30,00 270,00 

Instrument 20'  (per alumne en classes col·lectives)  40,00 360,00 

Instrument 30' 50,00 450,00 

Instrument 45' 69,00 621,00 

Instrument 60' 95,00 855,00 

Música de Cambra 24,00 216,00 

Teatre Musical (conjunt vocal) 12,00 108,00 

Informàtica Musical 26,00 234,00 

Tutoria de preparació a prova d’accés Grau Professional 24,00 216,00 

Classe col·lectiva de grups de 3 o 4 alumnes 28,00 252,00 

Classe col·lectiva de grups de 5 a 11 alumnes 20,00 180,00 

Classe col·lectiva de grups de més de 12 alumnes 11,00 99,00 
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Alumnes majors de 30 anys   

Instrument 15'  (per alumne en classes col·lectives)  38,00 342,00 

Instrument 20'  (per alumne en classes col·lectives)  50,00 450,00 

Instrument 30' 62,00 558,00 

Instrument 45' 76,00 684,00 

Instrument 60' 125,00 1125,00 

Música de Cambra 28,00 252,00 

Teatre Musical (conjunt vocal) 16,00 144,00 

Informàtica Musical 31,25 281,25 

Tutoria de preparació a prova d’accés Grau Professional 22,75 204,75 

Classe col·lectiva de grups de 3 o 4 alumnes 35,00 315,00 

Classe col·lectiva de grups de 5 a 11 alumnes 24,00 216,00 

Classe col·lectiva de grups de més de 12 alumnes 13,00 117,00 

   

B) ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 

Alumnes de 4 a 18 anys   

Iniciació (1 sessió de 45’) 16,00 144,00 

Iniciació (1 sessió de 60’) 21,00 189,00 

Iniciació (2 sessions) 28,00 252,00 

Iniciació a la dansa (2 sessions) 28,00 252,00 

Iniciació a la dansa (1 sessió) 16,00 144,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, una sessió 

setmanal 20,00 180,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, dos sessions 37,00 333,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, tres sessions 50,00 450,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, quatre 

sessions 64,00 576,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, cinc sessions 78,00 702,00 

Aprenentatge bàsic,aprofundiment i avançat de dansa, sis sessions 90,00 810,00 

Ballet Municipal 1 especialitat 62,00 558,00 

Ballet Municipal 2 especialitats 46,00 414,00 

Classes individuals de 30' 38,00 342,00 

Classes individuals de 60' 76,00 684,00 
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Alumnes de 19 a 29 anys   

Dansa, una sessions setmanal 22,00 198,00 

Dansa, dues sessions setmanals 42,00 378,00 

Dansa, tres sessions setmanals 58,00 522,00 

Dansa, quatre sessions setmanals 74,00 666,00 

Dansa, cinc sessions setmanals 88,00 792,00 

Dansa, sis sessions setmanals 102,00 918,00 

Ballet Municipal 1 especialitat 74,00 666,00 

Ballet Municipal 2 especialitats 52,00 468,00 

Classes individuals de 30' 48,00 432,00 

Classes individuals de 60' 92,00 828,00 

 

Alumnes Majors de 30 anys   

Dansa, una sessió setmanal 26,00 234,00 

Dansa, dues sessions setmanals 48,00 432,00 

4Dansa, tres sessions setmanals 68,00 612,00 

Dansa, quatre sessions setmanals 86,00 774,00 

Dansa, cinc sessions setmanals 90,00 810,00 

Ballet Municipal 1 especialitat 88,00 792,00 

Ballet Municipal 2 especialitats 60,00 540,00 

Classes individuals de 30' 64,00 576,00 

Classes individuals de 60' 124,00 1116,00 

 
C) TALLER DE TEATRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
   
Alumnes de 6 a 18 anys   

Grup de teatre 1h 12,00 108,00 

Grup de teatre 1,5h 18,00 162,00 

Grup de teatre 2h 24,00 216,00 

Dicció i emissió de la veu en l'art dramàtic 12,00 108,00 

 
Alumnes de 19 a 29 anys   

Grup de teatre 1h 14,00 126,00 

Grup de teatre 1,5h 20,00 180,00 

Grup de teatre 2h 26,00 234,00 

Dicció i emissió de la veu en l'art dramàtic 14,00 126,00 
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Alumnes majors de 30 anys   

Grup de teatre 1h 18,00 162,00 

Grup de teatre 1,5h 26,00 234,00 

Grup de teatre 2h 34,00 306,00 

Dicció i emissió de la veu en l'art dramàtic 18,00 162,00 

 

2. Podran gaudir de les bonificacions reflectides a l’article 5è les famílies 
empadronades al municipi. 

 
3. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l’Impost sobre el 

Valor Afegit. 
 
Article 4t. Obligació al pagament  
 

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des 

del moment de formalitzar la inscripció al curs de què es tracti i finalitza quan 

l’alumne/a, si és major d’edat, o el pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a, si és 

menor d’edat, ho tramiti presencialment o per correu electrònic amb signatura digital 

a la Secretaria del Centre, mitjançant el full de baixa corresponent, fins l’últim dia del 

mes anterior al que desitgi causar la baixa. 

 

2. El pagament d'aquest preu públic corresponent a la matrícula es realitzarà 

juntament amb la primera mensualitat del curs preferiblement per mitjà de 

domiciliació bancària, i el pagament del preu públic corresponent a la quota mensual 

dels serveis s’efectuarà entre els dies 1 i 10 de cada mes natural. La matrícula del 

curs haurà d’estar signada per la persona titular del compte bancari si s’acull a 

aquesta modalitat de pagament, en cas contrari la persona que formalitzi la 

inscripció al curs. 

 

3. Els alumnes que vulguin realitzar una modificació de matrícula, ho hauran de 

tramitar presencialment o per correu electrònic amb signatura digital a la Secretaria 

del Centre fins l’últim dia del mes anterior al que es desitgi causar la baixa, per a que 

sigui efectiu el mes següent. 

 

4. En cap cas es retornarà l'import de matrícula un cop s'hagi formalitzat. 

 

Article 5è. Bonificacions i exempcions 
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Als alumnes de llarga durada, matriculats a l'Escola Municipal de Música, Dansa i 

Aula  de Teatre, s'aplicaran les bonificacions i exempcions següents: 

 

Bonificacions: 

 

a) Els alumnes empadronats a Montornès del Vallès tindrà una bonificació del 25%. 

Aquesta bonificació també s’aplicarà als alumes matriculats a cursos i tallers de 

curta durada. 

 

b) Unitats familiars amb 2 membres matriculats als centres: 18% de la quota 

mensual de cada alumne. 

 

c) Unitats familiars amb 3 o més membres matriculats als centres: 22% de la quota 

mensual de cada alumne. 

 

d) Alumnes majors de 60 anys: 22% de la quota mensual. 

 

e) Les famílies empadronades a Montornès del Vallès que es vulguin acollir als 

beneficis fiscals hauran d'acreditar no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat 

una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a la Taula 1 en 

funció del nombre de membres que integren la unitat familiar. 

 

La renda de les famílies, als efectes d'aquests beneficis, s'obtindrà per agregació de 

les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres 

computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de 

l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

 

Per al càlcul de la unitat familiar es consideren membres: 

 

- L’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. 

- Els progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció 

del menor. 

- Els germans solters menors de 25 anys i que convisquin al mateix domicili 

familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o 

els germans de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, 

psíquica o sensorial. 
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En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable 

qui no convisqui amb l'infant. No obstant, tindrà la consideració de membre 

computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i, per tant, 

s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.  

 

No es consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres parents, tot i que 

convisquin al domicili de l'infant. 

 

Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i 

custòdia compartida, son membres computables: 

 

- Les persones progenitors, tutores o encarregades de la guarda i protecció de 

l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin. 

- L’alumne pel qual se sol·licita l’ajut. 

- Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l’alumne pel qual se 

sol·licita l’ajut que siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en 

el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l’any 

utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de 

persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

 

Nogensmenys, en el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o 

persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumne, es valora la renda del 

sol·licitant. En el cas que li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de 

custòdia que li estableixi el conveni regulador.  

 

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació 

referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, 

l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la 

informació de què disposi. 

 

L’Ajuntament establirà un període de presentació de sol·licituds. Excepcionalment es 

podran presentar sol·licituds fora de termini en els casos de matrícula viva.  

 

TAULA 1 

* Les famílies monoparentals de dos membres seran tractades com a unitats 

familiars de 3 membres. 
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Per acreditar la condició de família monoparental o nombrosa, caldrà aportar el 

carnet emès per la Generalitat de Catalunya, i en cas de separació, divorci o nul·litat 

matrimonial, mitjançant el certificat d’empadronament i el conveni regulador o la 

resolució judicial de la guarda i custòdia dels fills. En cas de viduïtat i orfandat, 

mitjançant el certificat de la Seguretat Social. I en cas de mare soltera o pare solter 

mitjançant el certificat d’empadronament i el llibre de família. 

 

Per definir la franja d'ingressos de les famílies nombroses i  monoparentals en les 

dues categories; general i especials, així com famílies amb fills amb discapacitat, 

s’aplicaran els factors de correcció de la següent manera:  

 

 Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels 

ingressos anuals 525 € si són de categoria general i 800 si són de categoria 

especial per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent.  

 

 Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior 

al 33% es deduiran 1.811,00 € de la renda familiar. Si la discapacitat és 

superior al 65 % es deduiran 2.881,00 € de la renda familiar.  

 

Quan hi hagi una nen/a en acolliment aquest/a es considerarà membre de la unitat 

familiar i en el cas d’estar dins els barems de bonificació, la seva tarifa saltarà a un 

tram inferior.  

 

f) Alumnes del Ballet Municipal: 50% de la quota mensual en cas d’acollir-se al 

programa Recomanat Complet, i un 30% del programa Recomanat de l’Especialitat. 

 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

3 membres* 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 19.362,24 € 16.135,20 € 

4 membres 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 19.362,24 € 

5 membres 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 22.589,28 € 

6 membres  41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 25.816,32 € 

7 membres  45.178,56 € 41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 29.043,36 € 

8 membres  48.405,60 € 45.178,56 € 41.951,52 € 38.724,48 € 35.497,44 € 32.270,40 € 
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g) Matrícules tardanes, realitzades a partir de febrer o en promocions: 50%. 

 

h) Els alumnes que es matriculen a més d’una activitat, només abonaran una sola 

matrícula en tot el curs. 

 

En cap cas, les bonificacions b), c), d), i e) tindran caràcter acumulatiu. 

 

Exempcions i altres: 

 

a) Exempció de matrícula als alumnes del Ballet Municipal. 

 

b) Exempció de matrícula als alumnes de cursos i tallers de curta durada. 

 

c) Els alumnes menors de 30 anys que no es matriculin d'una assignatura 

col·lectiva pagaran l'import de l'instrument sense subvenció (preu:  >30anys) 

 

d) Els alumnes que realitzin 8 absències consecutives sense causa justificada, se’ls 

donarà de baixa automàticament de l’assignatura afectada, amb la conseqüent 

modificació de la quota mensual. 

 

Article 6è. Remissió normativa 

 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'ajustarà al que al respecte determinin, 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres 

disposicions concordants.  

 

 

Disposició Final 

 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la publicació al Butlletí 

Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 42 ha estat 

modificada, provisionalment,  per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 

celebrada el dia 02/06/2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 

27/07/2022. 


