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TARIFES, BONIFICACIONS I RÈGIM REGULADOR DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA I DANSA, QUE PRESTA L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PEL CURS 
2022-2023 
 
 
ARTICLE 1r. FONAMENT I NATURALESA   
 
L’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix la compensació als mitjans propis per les activitats objecte d’encàrrec 
mitjançant tarifes aprovades per l’ens encomanat.      
 
 
ARTICLE 2n. CONCEPTE  
 
1.  El Servei d’escola municipal de música i dansa consisteix en: 

 
a)  La prestació dels serveis d’ensenyament musical i ensenyament de dansa propis  
d’una  Escola  de  Música  i  Dansa,  tals  com  el  llenguatge  musical, conjunt, instrument, 
audició, història de la música, harmonia, tallers i cursos, i d’altres activitats 
relacionades, segons les programacions, durant les hores en que  el  centre  
d’ensenyament  resti  obert,  així  com  l’atenció  educativa apropiada d’acord a la 
normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas s’especifiqui. 

 
b)  La  cessió d’instruments als alumnes dels cursos MM2 i EMP1 de l’Escola de Música 
que ho sol·licitin, durant els dos primers anys de la seva formació, per tal que puguin 
adaptar-se a la pràctica instrumental que requereix l’aprenentatge. Quan per raons 
objectives, aquesta cessió no es pugui dur a terme, es facilitarà a l’alumne un horari 
d’estudi en el centre.  
 
2. Les tarifes regulades en aquesta relació es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin algunes activitats o serveis que es descriuen al paràgraf anterior, prestats 
per l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.  
 
 
ARTICLE 3r. USUARIS OBLIGATS AL PAGAMENT DE LES TARIFES 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d' activitats a què es refereix l’article 2.1 de la present relació. 
 
 
 
ARTICLE 4art. QUANTIA DE LES TARIFES 
 

1. Les tarifes d’aquests serveis seran les següents: 
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CURS 2022-2023 (de juliol de 2022 a juny de 2023, exceptuant el mes d’agost)    
Les tarifes s’expressen en la matrícula i en 10 mensualitats pel fraccionament del 
pagament, però corresponen al curs.   
 
 

TARIFES – MÚSICA  
     
    

MATRÍCULA PREU ANUAL  
(1 sol pagament) 

Per a tothom   58,00 € 
 

 
PROGRAMA PREU MENSUAL  

(10 quotes) 
Sensibilització (P3, P4, P5)  41,27€ 

 
Música i Moviment (MM1 i MM2): 1r i 2n de primària 
 

58,02€ 
 

Educació Musical Primària (EMP): de 3r a 6è de primària   
 

89,54€ 
 

Educació Musical Secundària (EMS): de 1r a 4r d’ESO  
Educació Musical Joves (EMJ): de 16 a 25 anys  
 
· Opció 1 (3 assignatures o més): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral   
                                                            i/o grans conjunts 
 
· Opció 2 (2 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral  
                                               i/o grans conjunts 
 
· Opció 3 (assignatures sense instrument): Conjunt i/o llenguatge i/o coral  
                                                                             i/o grans conjunts                                                   
  Preu per assignatura  
 
           · Alumnes menors de 18 anys: EMS o EMJ  
           · Alumnes de 18 anys en endavant: EMJ  
 
· Opció 4 (1 assignatura): Instrument 
 

 
 
 

            89,54€  
 
 

            84,11€ 
 
 
 

             
 
             
             21,39€ 

26,68€  
 

             78,11€  
 

Educació Musical Adults (EMA): dels 26 anys en endavant  
 
· Opció 1 (3 assignatures o més): Instrument + conjunt i/o llenguatge  
                                                           i/o grans conjunts 
 
· Opció 2 (2 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge  
                                                i/o grans conjunts  
 

 
 

89,54€ 
 

              
              84,11€ 
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· Opció 3 (assignatures sense instrument): conjunt i/o llenguatge  
                                                                             i/o grans conjunts  
  Preu per assignatura  
 
· Opció 4 (1 assignatura): Instrument 
 
· Opció 5 (1 assignatura): Coral 
 
            · Alumnes que són pares d’alumnes    
            · Alumnes externs a l’escola  
 

              
 
             26,68€  
         
             78,11€  

 
 

 
15,33€ 
19,17€ 

Instrument complementari: a partir de EMS   38,89€  
 

 
CESSIÓ D’INSTRUMENTS  PREU ÚNIC  
            · De setembre a juny 
            · Juliol i agost  

 
Període màxim de cessió dos anys. Prioritat nous alumnes 

            104,84€  
             20,72€  
 

 
TALLERS DE CURTA DURADA DE MÚSICA PREU DE 4 SESSIONS PREU DE 8  

SESSIONS 
           · Alumnes de menys de 18 anys 
           · Alumnes de 18 anys en endavant 
 

          36,11€ 
          46,41€ 

           72,11€ 
           92,72€ 
 

 
GESTIÓ REBUTS PER REBUT 
            · Gestió de rebuts retornats             5,60€  

 
 
 
Les activitats o classes vinculades a un horari, podran modificar la tarifa proporcionalment.  
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TARIFES – DANSA 
 
 

MATRÍCULA PREU ANUAL  
(1 sol pagament) 

Per a tothom   58,00 € 
 

 
PROGRAMA PREU MENSUAL  

(10 quotes) 
· 2 dies: Clàssic Modern o Clàssic Contemporani o Modern Contemporani  
 
· 1 dia:  
            · Pre-Dansa o Ballet o Barra per adultes 
 
            · Dansa adults que són pares d’alumnes 
 

38,89€ 
 
 

19,45€ 
 

               15,54€ 
 

 
TALLERS DE CURTA DURADA DE DANSA PREU DE 4 SESSIONS PREU DE 8  SESSIONS 
           · Alumnes de menys de 18 anys 
           · Alumnes de 18 anys en endavant 

            16,05€ 
            21,34€ 

              32,12€ 
              42,69€ 
 

 
GESTIÓ REBUTS PER REBUT 
            · Gestió de rebuts retornats             5,60€  

 
 
 
Les activitats o classes vinculades a un horari, podran modificar la tarifa proporcionalment.  
 
 
ARTICLE 5è. BONIFICACIONS I AJUTS A L’ESTUDI 
 
Es poden concedir bonificacions de la tarifa a les persones que acreditin capacitat 
econòmica insuficient. La competència sobre aquesta matèria correspondrà a la 
Comissió Executiva de SAB-URBÀ, SL, òrgan gestor del servei, que ha d’adoptar els 
acords pertinents a partir dels informes i proves que calguin. La tramitació d’aquests 
expedients es subjecta a les normes següents: 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels ajuts econòmics per als estudiants de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa, matriculats en el curs corresponent.  
 
Reduccions  de  les quotes (restant exclosa la matrícula):  
 
1. Alumnes de famílies nombroses o monoparentals: gaudiran d’una reducció del 

10% de les quotes del curs. 
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2. Pares que són alumnes, amb fills que també són alumnes: gaudiran d’una reducció 
del  20%  de  les  quotes  del  curs, restant exclosa d’aquesta reducció la matrícula,  
si  fan  Dansa  Adults  o Coral EMA (Educació Musical Adults). 

3. Per situació socioeconòmica: els alumnes que ho acreditin segons el llindar de 
renda familiar, gaudiran d’una reducció del 20% de les quotes del curs. Els  
sol·licitants  han  de  complir  els  requisits que s’estableixen en aquestes bases, 
d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació:   

3.1 - La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal 
liquidat, no pot superar els llindars màxims de la renda familiar que s’estableix a 
continuació: 
 
Número de membres de la família llindar (euros) 

Famílies d’un membre 13.236 

Famílies de dos membres 22.594 

Famílies de tres membres 30.668 

Famílies de quatre membres 36.421 

Famílies de cinc membres 40.708 

Famílies de sis membres 43.945 

Famílies de set membres 47.146 

Famílies de vuit membres 50.333 
 
 
A partir del 8è membre, s’afegiran 3.181,00 € per cada nou membre computable. 
 
Aquests llindars s’estableixen d’acord amb la normativa que disposa el Reial decret 
471/2021, de 29 de juny (BOE nº 155, de 30/06/21) pel qual s’estableixen els 
llindars de renda i e l  patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi 
per al curs 2021-2022.    
 
3.2 - La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de 
les rendes  corresponents  al  darrer  exercici  fiscal  liquidat  a  cada  un  dels  membres 
computables, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques. Aquest criteri preval sobre els altres establerts.  
 
3.3 - La concessió d’aquests ajuts és incompatible amb les reduccions de les quotes 
de l’article 5.a essent potestat de les famílies prendre la opció que considerin 
més adient. 

 
Les famílies beneficiàries d’aquests ajuts no s’han de trobar en cap de les causes 
que impedeixen obtenir aquella condició, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 
de la Llei 38/2003.  
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Han d’estar empadronats a Sant Andreu de la Barca, presentar sol·licitud en el termini 
i forma esmentada en aquest document de tarifes, i no tenir deutes en matèria 
tributària amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal, i  complir 
els criteris especificats en el punt 3 de l’article 5è.   
 
3.4 - Les sol·licituds, hauran de presentar-se electrònicament a través del  Portal de 
Tramitació Electrónica: E-Tram, de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: 
https://sabarca.cat/tramits, complimentant la instància electrònica i adjuntar la 
documentació següent: 
 

• Fotocòpia DNI del pare/mare o tutor/tutora 
• En cas de separació matrimonial, còpia del conveni regulador, i en 

cas de no cobrar la pensió establerta, còpia de la denúncia 
corresponent. 

• Document de consentiment de consulta de dades en altres 
Administracions Públiques. Aquest document es facilitarà a la 
secretaria de l’Escola o al portal de tràmits de l’ajuntament 
www.sabarca.cat 
 

Al mateix temps, el sol·licitant ha de donar consentiment per consultar la informació 
següent: 
 

• Certificat de convivència. 
• Darrera declaració de la renda, de tots els membres de la unitat 

familiar de la qual formi part l’alumne. En cas de no estar obligats a 
fer declaració de renda, s’ha d’aportar el certificat d’Hisenda 
corresponent i el certificat d’ingressos. 

 
En cas de no consentir la consulta de dades, haurà d’adjuntar la documentació requerida 
a la instància electrònica. 
 
 
ARTICLE 6è. ACREDITACIÓ I GESTIÓ    
 
1. La tarifa per la utilització del servei de l’escola de música i dansa s’acreditarà des del 
moment en què s’autoritzi  la inscripció de l’alumne.  
 
2. La gestió i administració de l’esmentada tarifa s’efectuarà mitjançant l’ens gestor del 
servei, de la forma següent:  
 
2.1 - La utilització dels serveis de l’escola de música i dansa serà per curs lectiu. 
 
2.2 - La utilització dels serveis de l’escola de música i dansa s’abonarà mensualment per 
mesos avançats (1 de cada mes). La matrícula s’abonarà en el moment de formalitzar la 
inscripció pel curs (juliol).  
 
2.3 - Quan la sol·licitud d’inscripció als serveis de música i dansa s’efectuï amb data 
posterior al dia 10 del mes en curs, l’import a pagar d’aquella mensualitat serà el 
proporcional als dies naturals que li resten al mes, de la quota mensual aplicable.  
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2.4 - L’obligació de pagament de la tarifa s’extingeix mitjançant sol·licitud per escrit de 
causar baixa com alumne dels serveis d’escola de música i dansa amb efectes del dia 1 
del mes següent al de la seva presentació.  
 
2.5 - L’obligació de pagament de la tarifa també podrà extingir-se per acord de l’òrgan 
competent de la gestió del servei de cancel·lar el dret d’utilització a aquells alumnes que 
no compleixin les normes de funcionament establertes. 
 
2.6 - De l’incompliment de l’obligació de pagament de les tarifes, comportarà la 
suspensió dels drets d’utilització dels serveis de l’escola de música i dansa.  
 
2.7 - No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció als serveis de l’escola de música i dansa, a 
qualsevol persona que, en el moment de formular la sol·licitud tingui pendent de 
pagament qualsevol import a l’ens gestor del servei.   
 
 
ARTICLE 7è. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
1. El pagament de la matrícula es formalitzarà quan l’alumne faci la inscripció pel curs 
lectiu que començarà. L’import de la matrícula no serà objecte de cap abonament. 
 
2. El pagament de serveis que s’estenen a varis mesos, es pagarà en la forma que 
determini l’ens gestor del servei: mensual, bimensual, trimestral o per curs. 
 
3. El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària o a través del web. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Aquesta relació de tarifes va ser aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió duta a 
terme el dia 31 de març de 2022,  que començarà a regir el dia 1 de juliol de l’any 2022, 
i continuarà vigent fins que s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.       
 
 


