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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17 
 

 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT MUNICIPAL 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament de l'Escola Municipal d'Art Illa, de l'Escola Municipal de Música i del 
Conservatori Professional de Música. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
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 35.4 de la Llei general tributària, 
que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades pels serveis o les 
activitats prestats o realitzats per aquest municipi a què es refereix l’article anterior. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. Els alumnes que hagin obtingut Diploma, Accèssit, Menció Honorífica o Premi d’Honor en 
la seva especialitat tindran una bonificació del 25% en els estudis del curs següent, sempre 
que sigui dins dels mateixos estudis. 
 
2. Les famílies nombroses gaudeixen de les bonificacions previstes per la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació. En 
concret s'aplicarà una bonificació del 50% per les famílies reconegudes a la categoria general i 
del 100% en les categoria especial de l’esmentada llei. Les famílies monoparentals s’equiparan 
a les famílies nombroses respecte a les bonificacions esmentades.  

3. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar a la mateixa 
escola, s’aplicaria una bonificació del 25% sobre la taxa de major import. Aquesta bonificació és 
incompatible amb les establertes als paràgrafs 1 i 2  d’aquest article. 
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4. Els alumnes amb rendes familiars baixes poden sol·licitar una bonificació del 50%, sempre 
que acreditin les condicions establertes a l’annex. La sol·licitud es farà presentant instància al 
Registre General adreçada al Servei d’Educació.  

5. Els beneficis esmentats s’apliquen sobre la quantitat efectiva a pagar. Totes les 
bonificacions s’hauran de sol·licitar al moment de la reserva de plaça o de la matriculació del 
curs i aportar la documentació necessària, així com els carnets corresponents per acreditar-les. 
En el cas de famílies monoparentals i nombroses, sí, per circumstàncies sobrevingudes, la 
sol·licitud es presenta fora del termini previst s’aplicaran les bonificacions de la següent 
manera, a les sol·licituds registrades dins dels 10 primers dies del mes s’aplicaran les 
bonificacions a partir del mes següent, a les sol·licituds registrades a partir del dia 11 del mes 
s’aplicaran al cap dels dos mesos. La bonificació màxima a aplicar serà del 100% de l’import de 
la taxa, en el cas que s’acumulin diferents supòsits de bonificació. 

6. Les bonificacions referents als paràgrafs 1, 2, 3 i 4 anteriors s’hauran de fer constar en el 
formulari de reserva de plaça o de matriculació i, prèvia comprovació de les acreditacions 
corresponents, s’aplicaran de manera automàtica excepte en la bonificació establerta a l’apartat 
4. 
 
Article 6è. Quantia 
 
Les quotes a satisfer per als estudis que es facin a l’Escola Municipal d’Art Illa, a l’Escola 
Municipal de Música i al Conservatori Professional de Música són les que s’indiquen a 
l’annex d’aquesta ordenança.  
 
Article 7è. Acreditació, declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’acredita en formalitzar la inscripció en el curs corresponent i en aquest moment 
neix l’obligació de pagament d’aquesta. 
 
2. No obstant l’anterior, els cursos i matèries es podran pagar, a l’elecció de l’interessat, d’un 
sol cop o de manera fraccionada, mitjançant domiciliació bancària, d’acord amb el criteri 
següent:  
 
· 30% corresponent a l’import de la matrícula, que es cobrarà a partir de juliol. 
· 70% restant en 8 terminis mensuals, corresponent als mesos d’octubre a maig, 
d’import igual cadascun.  
 
Queden exceptuades de la possibilitat del pagament fraccionat la taxa en concepte de 
material fungible de l'Escola Municipal d'Art "Illa", la taxa per Projecte final de l'EMA "Illa" i la 
taxa per la Prova d’accés a Conservatori, les quals consisteixen en un sol pagament, en 
formalitzar la matrícula corresponent.  
 
3. Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança l’han 
de comunicar per escrit al Registre General de l'Ajuntament, i essent els efectes els 
següents:  
  
a)  L’import abonat en concepte de  matrícula no es retornarà en cap cas. 
 
b) En el cas en què el pagament de l’import restant sigui fraccionat, els alumnes que 
comuniquin la baixa, fins el primer divendres del mes d'octubre se’ls retornarà l’import 
corresponent al mes d’octubre si ja s’ha abonat i no es cobraran més  rebuts.  En els casos 
en què el pagament hagi estat realitzat en un sol cop, se’ls retornarà l’import equivalent als 
mesos d’octubre a maig.  
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c) Els alumnes que comuniquin la baixa després del primer divendres d’octubre, no se’ls 
retornarà l’import abonat, i es seguirà cobrant els rebuts corresponents a la resta del curs.  
 
d) Malgrat la norma anterior, si l’alumne pot acreditar documentalment que la baixa ha estat 
per motius excepcionals, previ informe favorable de la direcció del centre i si així ho accepta 
el Servei d’Educació, es deixaria de cobrar rebuts. S’haurà de comunicar 20 dies abans del 
mes que  es vulgui fer efectiva la baixa . En els casos en què el pagament hagi estat 
realitzat en un sol cop, es retornarà la part proporcional a la resta de curs. 
 
e) Els alumnes de l’EMA Illa que es matriculin d’una o més assignatures, hauran d’abonar 
íntegrament la taxa per curs, en concepte de material. 
 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General 
de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 

Disposició final 
 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 
5 d’abril de 2011, començarà a regir l’endemà de la seva publicació i es mantindrà en vigor 
mentre no s’acordi de modificar-la o derogar-la. 
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A N N E X  
 
I. OFERTA FORMATIVA REGLADA DE L’ESCOLA MUNICIPAL D'ART ILLA  
 
Abonament únic d’un sol pagament al formalitzar la matrícula del curs corresponent, en 
concepte de material, de les tarifes següents: 
 

Per curs  173,00 €  
Per projecte  35,00 €  

 
 
II. OFERTA FORMATIVA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CONSERVATORI 
PROFESSIONAL 
 
1. Cursos i matèries  
 
Escola Municipal de Música  

Iniciació 1 151,00 €  
Iniciació 2 151,00 €  
Iniciació 3 151,00 €  
Primer  658,00 €  
Segon  658,00 €  
Tercer  805,00 €  
Quart  805,00 €  
Cinquè  805,00 €  
Sisè  805,00 €  
Programa Avançat 646,00 €  
Conjunt Instrumental 106,00 € 
Col·lectives sense instrument 151,00 € 

 
Conservatori Professional 

Primer  487,00 €  
Segon  487,00 €  
Tercer  558,00 €  
Quart  558,00 €  
Cinquè  696,00 €  
Sisè  696,00 €  

 
2. Proves  
 

Prova d’accés al Conservatori 83,00 €  
 
 
III. CONDICIONS PER OPTAR A LA BONIFICACIÓ DEL 50% PER RENDA FAMILIAR 
 
1. Generals:  
 
- Estar empadronat a Sabadell  
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- Matricular-se o estar matriculat a l’Escola Municipal d'Art Illa i/o a l’Escola Municipal de 
Música i Conservatori Professional. 

- Que la renda familiar no superi les quantitats que s’especifiquen al punt 2. 
- No haver suspès cap assignatura del curs immediatament anterior.  
 
2. De caràcter econòmic: 
 
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els següents llindars màxims de 
renda:  
 

 Famílies d’un sol membre  12.379 € 
 Famílies de dos membres  20.852 € 
 Famílies de tres membres  27.384 € 
 Famílies de quatre membres  32.482 € 
 Famílies de cinc membres  36.860 € 
 Famílies de sis membres  41.089 € 
 Famílies de set membres  45.091 € 
 Famílies de vuit membres  49.058 € 

 
A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.402,00 € per cada nou membre computable.  
 
La renda familiar a efectes dels ajuts s’obtindrà per la suma de les rendes de la darrera 
declaració d’IRPF presentada de cada membre computable de la família. Per a dur a terme 
aquest càlcul, es consideren membres computables, el pare i la mare, el tutor o persona 
encarregada de la guarda i custòdia, el sol·licitant, si s’escau, i els germans solters menors 
de 25 anys que convisquin al mateix domicili a 31 de desembre de l’any anterior al de la 
sol·licitud, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat. 
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no 
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. 
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. 
 
 
3. Els alumnes que reuneixin les condicions establertes als punts 1 i 2 esmentats han 
d’indicar-ho a la matriculació i hi han d’adjuntar la documentació següent:  

 
- Fotocòpia del DNI/NIF de tots els membres de la unitat familiar. 

 
- Autorització signada de tots els membres computables de la unitat familiar, per 

accedir a les dades del Padró Municipal i les rendes d’Hisenda.  
 
 
En cas que no autoritzin hauran de presentar la següent documentació: 
 
- Fotocòpia de la Declaració de Renda de tots els membres computables.   
- En el cas que algun membre no estigui obligat a fer la declaració de renda, s’haurà 

d’aportar Certificat d’Imputacions expedit per Hisenda, de cadascun d’ells. 
- Certificat d’empadronament. 
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IV. DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER A SOL.LICITAR LA BONIFICACIÓ PER 
FAMILIA NOMBROSA I FAMILIA MONOPARENTAL 
 
 Els alumnes que reuneixin les condicions establertes a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, 
de protecció a les famílies nombroses i al decret 151/2009, de 29 de setembre , de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, han d’aportar 
la següent documentació, al moment de formalitzar la matrícula: 

 
- Full de sol·licitud . 

 
- Original i Fotocòpia del títol oficial i actualitzat de família nombrosa i família 

monoparental. 
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