
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU 
PROFESSIONAL

I. Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 1

En ús de les facultats concedides per l'art. 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

de Règim Local i de conformitat amb el que disposen els art. 20 al 27 del real decret legislatiu 2/2004 

de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals , aquest Ajuntament estableix 

la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional, que es regirà 

per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat 

real decret legislatiu.

ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació d'ensenyaments de grau professional al 

Conservatori Municipal de Música.

II. Subjectes passius i responsables

ARTICLE 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 

serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.

III. Exempcions, bonificacions i reduccions

ARTICLE 4

1. Els alumnes de famílies o nombroses tindran una reducció del 30% de les quotes 

acreditades i pendents de posar al cobrament, i de la matrícula, a partir de la data de 

presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció 

amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la 

seva totalitat. 

2. Els alumnes les famílies dels quals no superin els barems de renda bruta anual establerts 

al quadre següent, tindran dret a les reduccions que es detallen:

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
7 o més 

persones

Tram B 9.080,40 11.804,52 14.528,64 17.252,76 19.976,88 22.701,00 25.425,12

Tram D 11.350,50 14.755,65 18.160,80 21.565,95 24.971,10 28.376,25 31.781,40

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al 

tram B del quadre anterior tindran dret:

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.
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- A la gratuïtat de les quotes i de la matrícula, quan siguin valorats d’alt risc social per 

professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la 

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de 

Catalunya.

Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda establert per al 

tram B del quadre anterior tindran dret:

- Al 50% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula.

- Al 80% de reducció de les quotes mensuals corresponents i de la matrícula, quan les 

famílies es trobin, a més, en un dels supòsits següents:

- Infants en acolliment

- Discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans.

- Risc social valorats per professionals dels serveis socials municipals en funció dels 

criteris establerts per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 

Educativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes reduccions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar la reducció establerta a 

l’apartat anterior, si escau.

La sol·licitud de les reduccions es realitzarà a la secretaria del centre, que informarà dels 

terminis i documentació a acreditar.

Condicions generals per optar a aquestes reduccions:

- Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

- Seguir els estudis reglats al Conservatori de Música de Manresa.

- Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen 

anteriorment.

- No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava 

matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament justificat.

- No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

- No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

3. El Consell Escolar del Conservatori de Música, a proposta de l'equip directiu, podrà 

atorgar un màxim de 2 beques a l'excel·lència anuals, equivalents a la reducció del 50% 

de l'import de totes les taxes, inclosa la matrícula. Podran optar a aquesta bonificació 

aquells alumnes que han demostrat una especial capacitació per a l'aprenentatge artístic 

amb una nota acadèmica mitjana d'excel·lent durant el curs anterior.

Aquesta reduccions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar la reducció establerta als 

apartats anteriors, si escau.

4. No es concedirà cap altra exempció, bonificació o reducció en l’aplicació d’aquesta taxa.



IV: Quantia

ARTICLE 5

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al curs 2014/2015:

Epígraf Concepte Tarifa (€)

1 ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL

1.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans inici 

curs 200,00

1.1 1r. Grau professional. 1.027,00

1.2 2n. Grau professional 1.027,00

1.3 3r. Grau professional 1.124,00

1.4 4t. Grau professional 1.124,00

1.5 5è. Grau professional 1.350,00

1.6 6è. Grau professional 1.350,00

2 ALTRES

2.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 120,00

V. Període impositiu i acreditament

ARTICLE 6

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:

a) Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que 

s’hagi efectuat el pagament corresponent.

ARTICLE 7

1. Els alumnes que no iniciïn el curs o que abandonin tots els estudis al llarg del curs hauran de 

presentar una sol·licitud de la baixa al registre municipal de l’Ajuntament.

Els alumnes que només es donen de baixa d’una o vàries assignatures, però no de totes, tant 

abans de començar com al llarg del curs, hauran de presentar una sol·licitud de baixa a la 

secretaria del Conservatori de Música.

En els dos casos la sol·licitud s’ha de presentar amb anterioritat al dia 25 del mateix mes i s’efectuarà 

la suspensió del cobrament de les quotes pendents de liquidar, que corresponguin a partir del pròxim 

mes, però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja pagats, ni de la matricula.
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2..       Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l’ensenyament concret per al qual s'ha 

efectuat el pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import. 

3. Totes les sol·licituds de baixa temporal o definitiva es presentaran per escrit al registre municipal 

i/o a les oficines del CMMM, i en cap cas, es retornarà l'import de la matrícula.

VI. Gestió tributària

ARTICLE 8

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

ARTICLE 9

1. Les persones interessades en realitzar estudis a  l’Escola Municipal de Música i al Conservatori 

Municipal de Música hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines del 

centre.

2. Per reservar plaça per al curs següent caldrà abonar el preu de la matrícula dins el termini dels 10 

dies hàbils posteriors a la data de formalització de la reserva de plaça/es.

VII. Recaptació

ARTICLE 10

1. El pagament es farà sol·licitant la domiciliació bancària al Conservatori Municipal de Música

2. El pagament del preu de la matrícula es farà una única vegada abans de l'inici de les classes.

3. El pagament de la tarifa d’assignatures i/o altres inscripcions que tenen una durada al llarg de tot 

el curs escolar es realitzarà en 10 quotes mensuals, de setembre a juny, entre els dies 1 i 5 de cada 

mes

4. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament telemàtics els quals podran 

utilitzar els usuaris del servei per fer efectiva la taxa.

ARTICLE 11

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa 

les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o 

elements referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de 

les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació 

que correspongui.

ARTICLE 12

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.

VIII. Inspecció



ARTICLE 13

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions 

que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 

motiu 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 que porten causa.

En defecte de modificació expressa, el quadre de renda establert a l’article 4.2 s’actualitzarà 

automàticament en funció del salari mínim interprofessional que sigui vigent l’any en què comenci el 

curs al qual ha de ser d’aplicació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L’actual article 4 mantindrà la seva vigència en relació a les exempcions, bonificacions o reduccions 

de les tarifes aplicables al curs 2014/2015, en tant que la nova redacció serà aplicable a partir del 

curs 2015/2016. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir el 28 de maig de 2015 i continuarà en vigor mentre no 

s’acordi la seva modificació o derogació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria.


