
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIPOLLET 

Article 1. Objecte  

De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 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, i en relació 

a l’article 127, s’estableix el preu públic per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de 

Música.  

Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació de serveis I la realització d’activitats 

d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música de Ripollet. 

Article 3. Subjectes passius 

 Són subjectes passius dels preus públics, en concepte d’obligats al pagament, les persones 

usuàries que sol·licitin i rebin els serveis de l’article anterior. En cas de tractar-se de menors 

d’edat, seran subjectes passius els pares, tutors o responsables legals.  

Article 4. Quantia  

 

 

Grup Preu públic mensual Mesos 
Matrícula 

Anual 

Nadons i infantil 

ESTIMULACIÓ 1 35,00 € 10 60,00 € 

ESTIMULACIÓ 2 35,00 € 10 60,00 € 

ESTIMULACIÓ 3 35,00 € 10 60,00 € 

SENSIBILITZACIÓ 1 35,00 € 10 60,00 € 

SENSIBILITZACIÓ 2 35,00 € 10 60,00 € 

Primària 

BASIC 1 40,00 € 10 60,00 € 

BÀSIC 2 65,00 € 10 60,00 € 

BÀSIC 3 68,00 € 10 60,00 € 

BÀSIC 4 68,00 € 10 60,00 € 

BÀSIC 5 85,00 € 10 60,00 € 

BÀSIC 6 85,00 € 10 60,00 € 



 

BÀSIC 6 pas de grau 90,00 € 10 60,00 € 

Secundària (12 a 16) 

AVANÇAT I 85,00 € 10 60,00 € 

AVANÇAT II (45' instr set) 85,00 € 10 60,00 € 

AVANÇAT II (60' instr set) 100,00 € 10 60,00 € 

AVANÇAT III (45' instr set) 85,00 € 10 60,00 € 

AVANÇAT III (60' instr set) 100,00 € 10 60,00 € 

JUVENIL BÀSIC I 82,00 € 10 65,00 € 

JUVENIL BÀSIC II 85,00 € 10 65,00 € 

JUVENIL BÀSIC III 85,00 € 10 65,00 € 

Música a mida 

PI (prog. individualitzat).Amb 30' 
instrument 

65,00 € 10 50,00 € 

PI (prog. individualitzat).Amb 45' 
instrument 

95,00 € 
10 

  
50,00 € 

PI (prog. individualitzat).Amb 60' 
instrument 

130,00 €  10 50,00 € 

Grup guitarres 28,00 € 10 50,00 € 

Banda Xaranga 15,00 € 10 50,00 € 

Llenguatge 35,00 € 10 50,00 € 

Instrument o cant (30' setm) 83,00 € 10 50,00 € 

Instrument o cant (45' setm) 124,00 € 10 50,00 € 

Taller coral 40,00 € 10 50,00 € 

Altres optatives 35,00 € 10 50,00 € 

Packs i tallers (pagament únic) 

Pack hores individual instru o cant  
(2 hores) 

80,00 € 1 0 

Pack hores individual instru o cant  
(6 hores) 

240,00 € 1 0 

Cursos curta durada (6h). 
Individual adults 

50,00 € 1 0 

Cursos curta durada (6h). Unitat 
familiar 2 persones 

50,00 € 1 0 

Cursos curta durada (6h). Unitat 
familiar 3 persones 

65,00 € 1 0 



 

Cursos curta durada (6h). Unitat 
familiar 4 persones o més 

80,00 € 1 0 

Musicoteràp1a i logopèdia. 30 ' 20,00 € 1 0 

Musicoteràpia i logopèdia. 60 ' 30,00 € 1 0 

Musicoteràpia i logopèdia. Pac 2 
hores' 

80,00 € 1 0 

Musicoteràpia i logopèdia. Pac 6 
hores' 

240,00 € 1 0 

 

 El programa individualitzat (PI) atendrà a persones que, prèvia justificació mèdica o bé 

perquè així ho estudia o decideix el claustre, requereixen d’una programació diferent a 

l’estructurada dins el programa pedagògic de l’escola. 

Article 5. Normes de gestió o recaptació de les tarifes  

1.- Reduccions:  

- Es bonificarà amb el 50%  de la matrícula al segon membre de la unitat familiar, que 

acreditin conviure al mateix domicili  

- Es quedarà exempt del cost de matrícula a partir del 3er membre de la unitat familiar 

que acrediti conviure al mateix domicili. 

- Es bonificarà amb el 50% de la matrícula als jubilats i als alumnes que acreditin una 

discapacitat igual o superior al 33% i tindran una bonificació del 20% en la seva 

mensualitat (no vàlida en els cursos de pagament únic). 

2. En cap cas serà possible aplicar més d’una reducció a la tarifa dels preus públics, sigui quina 

sigui l’origen d’aquella, aplicant-se la més beneficiosa a l’obligat al pagament.  

3. L’import de la quota es meritarà mensualment de setembre a juny (10 mesos) i es liquidarà a 

mes vençut. L’Ajuntament lliurarà el rebuts corresponents on constaran les tarifes.  

4. Les quotes mensuals per instrument individual seran objecte de reducció proporcional en cas 

que no s’imparteixin les classes per causes imputables al centre i no s’hagin pogut recuperar 

abans de final de curs, d’acord amb la legislació vigent de la Generalitat. Les devolucions a que 

hi hagi lloc es tramitaran en el darrer rebut del curs.  

5.- Totes les quotes tindran caràcter irreductible per aquelles mensualitats que hi hagin dies 

festius, vacances de Nadal o de Setmana Santa. 



 

6. El criteri per escollir l'ordre dels alumnes és l'antiguitat al Centre. En el supòsit de 

matriculacions simultànies es prioritzarà, per a la consideració de primer alumne, els inscrits 

d'edats compreses entre 1 mes i 13 anys, i dins d'aquesta franja d'edat, els més grans i en sentit 

decreixent.  

7. En cas de baixes d’alumnes, que s’hauran de formular per escrit a la mateixa escola, dins els 

15 primers dies de cada mes, s’abonarà el 50% de la quota corresponent a aquell mateix mes. 

En cas de baixes formalitzades per escrit entre el 16è dia i l’últim de cada mes, la quota mensual 

s’abonarà pel seu import íntegre, sense cap tipus de reducció proporcional.  

8. En cas d’alta d’alumnes, dins els 15 primers dies de cada mes, s’abonarà el 100% de la quota 

corresponent a aquell mateix mes. En cas d’alta entre el 16è dia i l’últim dia de cada mes, 

s’abonarà el 50% de la quota mensual.  

9. L’import de les quotes de les sortides extraescolars (colònies, audicions, etc.) es fixarà 

depenent del cost de cadascuna.  

10.- L’import de la matrícula, que serà anual,  es cobrarà en el mateix mes que es faci la 

inscripció. 

11. Els dossiers de fotocòpies que es lliuraran als alumnes estan inclosos en els preus de 

matrícula. Altres tipus de recursos educatius, si són necessaris, s’hauran d’adquirir a banda i si 

cal, es fixarà el cost en funció del preu de cadascun. 

12. Les quotes mensuals dels diferents conceptes que es relacionen en el servei d’Escola de 

Música seran íntegres de setembre a juny. 

 

DISPOSICIÓ FINAL Aquest Preu públic, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

celebrada en data                     , començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOPB, sempre 

i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst en l’article 65.2 de la LBRL, sense 

que s’hagi presentat el requeriment previst en el mencionat precepte; i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o LA derogació. En cas de modificació parcial, els articles 

no modificats continuaran vigents.


