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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA 

 
 
 

Concepte  
 

ARTICLE 1 

 
1. Conformement amb el que preveu l’article 117 en relació a l’article 41, amb dós de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament 

estableix el preu públic la Prestació de Serveis i realització d'activitats de l'Escola 

Municipal de Música, que es regirà per la present ordenança.. 

 
 

fet imposable 
 

 

ARTICLE 2 

 

1. El Fet Imposable està determinat per la realització dels serveis i activitats de 

l'Escola Municipal de Música. 

 

 
Obligats al pagament 

 

 

ARTICLE 3 

 

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones 

que es beneficiïn dels serveis o activitats que determinen l’exigència dels preus públics. 

 

 
Tarifes 
 

ARTICLE 3 

 
1. Les tarifes a abonar pels particulars, recollides a l’annexa, vendran determinades per 

les característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin. 

 

 

 

 

Bonificacions 
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ARTICLE 4 

 

1. Tindran la bonificació d'un 20% de la quota per a totes les assignatures, aquelles 

famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola, i els membres de família 

nombrosa. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l ‘aportació del títol de família nombrosa 

expedit per l ‘autoritat competent. 

Aquesta bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat , que l’haurà de 

presentar en el moment de formalitzar la corresponent matrícula.  

 

 

2. Els alumnes que pertanyen a la Banda de Música, gaudiran d'una bonificació del 50% 

corresponent a les classes individuals d'instrument. 

 

2. Els alummnes matriculat que tenguin la consideració legal de minusvàlid en grau 

igual o superior al 33% gaudiran d’una bonificació del 50% per a totes les assignatures. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l ‘aportació del certificat de 

minusvalidesa expedit per l ‘òrgan competent. 

Aquesta bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de l’interessat , que l’haurà de 

presentar en el moment de formalitzar la corresponent matrícula.  

 

3. La màxima bonificació de que pot gaudir un alumne es d'un 50%. 

 

4. En cas, de que un alumne/a sigui membre de la Banda de Música i al mateix temps 

sigui família nombrosa o tengui un germà a l'escola, la bonificació serà d'un 30% per 

ésser membre de la banda i un 20% per ésser família nombrosa o 2 germans a l'escola. 

 

Normes de gestió 
 
ARTICLE 5 

 
1. El pagament de la matrícula del curs escolar es realitzarà en el moment de la seva 

tramitació i serà irreductible. 

 

2. Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment mitjançant 

ingrés bancari. 

 

3. Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places disponibles 

es donarà preferència en primer lloc als matriculats en anys anteriors i en segon llocs als 

empadronats al terme municipal d'Alcúdia. 

 
A N N E X 

 
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS MUNICIPALS 
 

QUADRE DE TARIFES  
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MATRÍCULA   

  Euros  

RESIDENT 40,70 €  

NO RESIDENT 64,00 €  

   

   

ASSIGNATURES   

  Residents No residents 

  Euros Euros 

CANT 28,60 € 45,00 € 

CANT CORAL 24,20 € 38,00 € 

CLASSES COL·LECTIVES 12,10 € 19,00 € 

CLASSES LL. MUSICAL 24,20 € 38,00 € 

FUSTA 24,20 € 38,00 € 

GUITARRA 24,20 € 38,00 € 

HARMONIA 24,20 € 38,00 € 

INFORMÀTICA MUSICAL 28,60 € 38,00 € 

METALL 24,20 € 38,00 € 

MÚSICA PER A ADULTS 24,20 € 38,00 € 

MÚSICA DE CAMBRA 24,20 € 38,00 € 

MÚSICA TRADICIONAL 24,20 € 38,00 € 

PERCUSSIÓ 24,20 € 38,00 € 

PIANO 24,20 € 38,00 € 

PIANO COMPLEMENTÀRI 12,10 € 19,00 € 

TOI 12,10 € 19,00 € 

VIOLÍ,VIOLA,VIOLONCEL 28,60 € 45,00 € 
 


