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34 – TARIFA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M.DOLORS CALVET DE L’INSTITUT 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ

2021

Article 1r.- Concepte

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, la Llei general tributària i la Llei 9/20157 de contractes del sector públic, 
aquest municipi estableix la tarifa o preu privat per l'assistència a l’Escola Municipal de Música 
Maria Dolors Calvet, de l’EPEL Institut Municipal de Formació, que es regirà per aquesta 
Ordenança. Aquest recurs destinat al finançament del servei té la consideració de tarifa, i el fa 
seu l’entitat pública empresarial local (EPEL) Institut Municipal de Formació, adscrita a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Article 2n.- Obligació de Contribuir

L'obligació de contribuir neix des del moment en què se sol·licita la inscripció per utilitzar el 
servei o des de que realment es beneficia de les instal·lacions del servei.

Article 3r.- Obligat al pagament

Estan obligats al pagament d’aquesta tarifa, les persones o entitats que sol·licitin la prestació 
del servei o les beneficiades pel mateix.

Article 4t.- Quantia

A) Matrícula, per a totes les edats ......................................... 42,36 €

L’import de la matrícula no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu 
cobrament.

Les altes del curs a partir de l’1 de febrer es cobraran el 50% de matrícula.

B) Quota per als alumnes de 4 a 18 anys:

. Sensibilització Musical 1/2 (45’setmanals) ........................... 40,80 €/mes

. Sensibilització Musical 3 (60’setmanals) ............................... 40,80 €/mes

. Iniciació 1 + roda d’instruments + cant coral ........................ 63,36 €/mes

. Iniciació 2 + instrument 45’grupal + cant coral ..................... 77,01 €/mes

. Bàsic 1/2 + instrument 45’grupal + cant coral + taller (voluntari) 86,24 €/mes

. Bàsic 3/4 + instrument 45’grupal + cor (voluntari) + taller (voluntari) 86,24 €/mes

. Bàsic 4 + instrument 45’individual +cor (voluntari) + taller (voluntari) 111,62 €/mes

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari) 83,28 €/mes

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari) 89,23 €/mes

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari) 101,09 €/mes

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’individual + agrupació (voluntari) 111,92 €/mes

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari) 93,72 €/mes

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’individual + agrupació (voluntari) 100,41 €/mes

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’individual + agrupació (voluntari) 111,62 €/mes

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’ + agrupació (voluntari) 126,15 €/mes

. Aula oberta (solament llenguatge musical) + agrupació (voluntari) 57,01 €/mes
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. Aula oberta + instrument 45’grupal + agrupació (voluntari) ... 93,73 €/mes

. Aula oberta + instrument 30’individual + agrupació (voluntari) 101,90 €/mes

. Aula oberta + instrument 45’individual + agrupació (voluntari) 111,62 €/mes

. Instrument 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació (voluntari) 47,90 €/mes

. Instrument 30’individual + agrupació (voluntari) ................... 53,63 €/mes

. Instrument 45’individual + agrupació (voluntari) ................... 79,98 €/mes

. Instrument 60’individual + agrupació (voluntari) ................... 103,53 €/mes

C) Quota per als alumnes majors de 18 anys:

· Llenguatge Adult 45’grupal (ó 60’ 3 persones) + agrupació (voluntari) 63,35 €/mes
· Llenguatge Adult 30’individual + agrupació (voluntari) ........... 67,87 €/mes
. Instrument adult 45’grupal + agrupació (voluntari) ...............      62,41 €/mes
. Instrument adult 30’individual + agrupació (voluntari) ........... 67,87 €/mes
. Instrument adult 45’individual + agrupació (voluntari) ........... 97,13 €/mes
. Instrument adult 60’individual + agrupació (voluntari) ........... 129,38 €/mes

D) Formacions instrumentals:

. Agrupació (només agrupació i no cursaran cap matèria més).. 32,25 €/mes

E) Banc d’instruments:

. Ús d’instruments (tot l’any) ................................................ 64,51 €

. Ús d’instruments (trimestral) .............................................. 25,81 €

L’import no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament.

F) Actuació de les formacions:

f.1) Nivell bàsic:

Formacions grans:
Actuacions generals ............................................................. 311,73 €/actuació
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca............................ 155,88 €/actuació

f.2) Nivell mitjà:

Formacions petites (Cambres i Combos):
Actuacions generals ............................................................. 351,10 €/actuació
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca............................ 175,56 €/actuació

Formacions grans:
Actuacions generals ............................................................. 576,23 €/actuació
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca............................ 288,12 €/actuació

A les actuacions per a entitats sense afany de lucre de Vilafranca del Penedès s’aplicarà la 
mateixa tarifa que a les actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca. Si són de fora de Vilafranca, 
es cobrarà també el desplaçament i les dietes, si s’escauen.

En el cas d’actuacions benèfiques, el Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Formació, o 
la Presidència per delegació d’aquest, de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet haurà 
de decidir si es condona el cobrament.
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La tarifa de les formacions està valorada amb la participació de dos professors/es. Si l’activitat 
requereix més professors/es, s’afegiran 92,98€/actuació per cada professor/a addicional que hi 
participi.

El preus de les actuacions de les formacions son aplicables durant els períodes lectius de l’escola. 
Per actuacions fora del període lectiu, caldrà afegir el costos del assajos necessaris.

G) Cursos i Tallers 

. Els tallers o cursos organitzats fora de la formació estable .....................  mínim de 7€ i 
màxim de 25€/sessió

H) Altres serveis

. L’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de l’Institut Municipal de Formació, queda 
autoritzada a avaluar, pressupostar i cobrar per altres serveis que presti, d’acord amb els 
objectius estatutaris de foment de la formació musical i de vinculació de l’escola amb el seu 
entorn social i cultural, sempre garantint com a mínim el rescabalament de les despeses directes 
o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests serveis amb la corresponent 
contraprestació econòmica.

Article 5è.- Reduccions

Les següents reduccions només seran d’aplicació per a les famílies i els alumnes empadronats a 
Vilafranca del Penedès, excepte per a aquells alumnes de fora de Vilafranca del Penedès que 
estiguin matriculats ininterrompudament a l’escola des del Curs 2016-2017, que mantindran la 
bonificació mentre segueixin matriculats a l’escola.

1.- Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

2.- Les famílies acollidores tindran un 10% de descompte en la mensualitat. Les famílies 
acollidores són les que acullen infants i adolescents en situació de risc i que són tutelats per la 
Generalitat de Catalunya. 

3.- Si hi ha dos o més membres d’una mateixa unitat familiar matriculats a l’escola, tindran un 
10% de descompte en la mensualitat, a partir del moment en que es faci efectiva la matrícula 
del segon inscrit.

4.- La unitat familiar que tingui una persona que acrediti estar en situació d’atur (amb almenys 6 
mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran un 30% de 
descompte en la mensualitat, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de 
la unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). Tindran el 50% de descompte 
en la mensualitat si la situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap 
tipus de prestació econòmica afecta a tots els membres actius de la unitat familiar.

5.- Les persones que acreditin estar jubilades, pensionistes o famílies monoparentals tindran un 
10% de descompte en la mensualitat.

6.- Els fills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes 
tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

7.- Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI 
(salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar.
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8.- Els descomptes assenyalats als números 1 al 7 no seran acumulables.

9.- Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 7% en la matrícula i en la 
mensualitat.

10.- Als alumnes que cursin un segon instrument se’ls aplicarà un 10% de descompte de 
l’assignatura del segon instrument.

11.- La família nombrosa o acollidora que tingui inscrits a l’escola 3 o més membres de la 
mateixa unitat familiar rebrà un 5% addicional de bonificació per cada alumne.

12.- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la 
inscripció, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del 
Padró de l’Ajuntament de Vilafranca.

Article 6è.- Gestió i cobrament

1.- La matrícula i el material escolar es cobraran el mes de juliol o el mes en què es donin d’alta.

2.- Les quotes es cobraran mensualment, de setembre a juny.

3.- El banc d’instruments es cobrarà el mes de juny o al venciment del trimestre corresponent.

Article 7è.- Baixes.

1.- Les baixes s’han de notificar abans de finalitzar el mes en curs, per tal de no fer-se 
efectiva la mensualitat del mes següent. Es cobrarà la mensualitat íntegra del mes si la baixa 
és a partir del dia 1 del mateix mes. No s’admetran baixes més enllà del dia 31 de març.

2.- La manca de pagament de tres mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la 
baixa definitiva de l’alumne.

3.- L’alumne/a que es doni de baixa durant el curs perd la plaça i haurà de reiniciar els processos 
com alumne nou del centre, excepte que la baixa sigui per causa justificada.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, però les modificacions establertes respecte el text actual vigent als apartats A, B, C 
i D de l’article 4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula el mes de juliol de 2021. La 
seva vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència

Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 6 d’Abril de 2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.
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