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PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS MUSICALS

A) TARIFES DEL PREU PÚBLIC PER A CURSAR ENSENYAMENTS MUSICALS:
Les tarifes fixades del preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments musicals cursats a
l’Escola Municipal de Música de Riudoms, a partir del curs 2016-2017, tenen els imports següents
(sense IVA):
PREUS PÚBLICS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIUDOMS

CICLE

CURS

Sensibilització
(5-6 anys)

ASSIGNATURES

Llenguatge musical
Cant Coral

PREU
(IVA no
inclòs)

PREU FAMÍLIES
NOMBROSES O
MONOPARENTALS
(IVA no inclòs)

29,90 €/mes

26,91 €/mes

78 €/mes

70,20 €/mes

69 €/mes

62,10 €/mes

71,30 €/mes

64,17 €/mes

71,30 €/mes

64,17 €/mes

71,30 €/mes

64,17 €/mes

71,30 €/mes

64,17 €/mes

71,30 €/mes

64,17 €/mes

101,20 €/mes

91,08 €/mes

101,20 €/mes

91,08 €/mes

Llenguatge musical
NIVELL
INICIAL

1r Iniciació
(6-7 anys)

Instrument
Cant Coral

NIVELL
ELEMENTAL

NIVELL
MITJÀ

2n Iniciació
(7-8 anys)

Llenguatge musical

Primer Bàsic
(8-9 anys)

Llenguatge musical

Segon Bàsic (910 anys)

Llenguatge musical

Tercer Avançat
(10-11 anys)

Llenguatge musical

Quart Avançat
(11-12 anys)

Llenguatge musical

Aprofundiment
(12-13 anys)

Llenguatge musical

Instrument
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument
Teoria i anàlisi musical

Primer
(13-14 anys)

Instrument
Cant Coral
Orquestra

Segon
(14-15 anys)
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Teoria i anàlisi musical
Instrument
Cant Coral
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Orquestra
Teoria i anàlisi musical
Tercer
(15-16 anys)

Instrument

101,20 €/mes

81,08 €/mes

Instrument

73,60 €/mes

66,24 €/mes

Cant

73,60 €/mes

66,24 €/mes

116,20 €/mes

106,08 €/mes

Cant Coral

9 €/mes

8,10 €/mes

Orquesta

9 €/mes

8,10 €/mes

Combo
Altres agrupacions
instrumentals
Guitarra elèctrica
(classe compartida)
Segon instrument
(individual)

9 €/mes

8,10 €/mes

10 €/mes

9 €/mes

48 €/mes

43,20 €/mes

73,60 €/mes

66,24 €/mes

Cant Coral

12 €/mes

10,80 €/mes

Orquesta

12 €/mes

10,80 €/mes

Combo

12 €/mes

10,80 €/mes

Cant Coral
Orquestra

PLA LLIURE

Acabat el Nivell
Elemental

Llenguatge musical
Preparació a la
prova de grau

Instrument
Correpetició
Orquesta
Cant Coral

ALTRES
SERVEIS

Assignatures
optatives per
als alumnes
matriculats al
centre que
cursen algun
nivell
Assignatures
per alumnes
que no cursen
cap nivell
d'ensenyaments
musicals

B) TARIFES DE LA MATRÍCULA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:


62,70 €

Import de la matrícula

C) TARIFES DEL PREU PÚBLIC PER A L’ESCOLA D’ADULTS:
Les tarifes aplicables als ensenyaments cursats a l’Escola d’Adults seran les següents:
TARIFA
Modalitat individual
(instrument)
Modalitat col·lectiva (coral,
llenguatge musical, orquestra)






Per 1 hora a la setmana
Per 2 hores al mes
Per 1 hora a la setmana
Per 2 hores a la setmana

Els alumnes de l’Escola d’Adults estaran exempts del pagament de matrícula.
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PREU
130,00 €/mes
70,00 €/mes
30,00 €/mes
60,00 €/mes
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LES CONDICIONS GENERALS D’AQUEST SERVEI SÓN LES SEGÜENTS:
1.

Definició del servei
La prestació del servei d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a l’Escola Municipal de
Música de Riudoms, gestionada per l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis.
S’adjunta a aquest document, com a annex, l’informe de la direcció de l’escola relatiu a la
dedicació horària de cada un dels cicles formatius.

2.

Obligats al pagament
Estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis pels quals s’hagin de
satisfer. A aquest efecte, s’entendrà per beneficiari els pares, tutors o responsables dels menors
que sol·licitin el servei, el gaudeixin o utilitzin.

3.

Import del servei
a)
b)
c)

L’import del preu públic fixat per als ensenyaments cursats a l’Escola Municipal de Música,
per als alumnes menors de 18 anys, és el que recull el quadre de tarifes de l’apartat A) del
preu públic per a la prestació del servei d’ensenyaments musicals.
Els imports fixats pels ensenyaments cursats a l’Escola d’Adults s’aplicaran als alumnes
majors de 18 anys i es recullen al quadre de tarifes de l’apartat B) del preu públic per a la
prestació del servei d’ensenyaments musicals.
Els alumnes de l’Escola d’Adults estaran exempts del pagament de matrícula.

d)

4.

Els imports continguts en la tarifa tenen caràcter irreductible, i es percebran, en tot cas, per
un període mínim d'un mes, excepte pel que fa al mes de setembre i de juny que es
calcularà en base als dies efectius de classe, d’acord amb les dates d’inici i fi del curs.

Tarifa reduïda
La tarifa reduïda s’aplicarà als alumnes que siguin membres d’una família que ostenti la condició
de família nombrosa o monoparental en qualsevol categoria.
Caldrà que s’acrediti la condició de família nombrosa o família monoparental mitjançant
l’aportació del títol oficial expedit per la corresponent Comunitat Autònoma. Aquest preu
s’aplicarà prèvia sol·licitud per part de l’interessat i mentre estigui vigent el títol.

5.

Obligació de pagament i característiques del servei
a)

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquest annex neix des de l’inici del curs
escolar, sempre a petició del particular el qual haurà formalitzat prèviament la matrícula al
centre especificant els serveis sol·licitats.

b)

El pagament d'aquest preu s'efectuarà amb caràcter mensual, en el moment de la
presentació de la liquidació corresponent i mitjançant domiciliació bancària.
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6.

c)

Una vegada finalitzat el període de formalització de la matrícula i en el cas que l’alumne
sol·liciti la baixa del centre, no es retornarà l’import, ja que la previsió i per tant contractació
de places de professorat s’ha efectuat en base a la matrícula consolidada.

d)

Les sol·licituds de baixa s’hauran de presentar per escrit fins el dia 20 de cada mes i tindran
efecte a partir del mes següent. No obstant, l’alumne podrà assistir a classe fins l’últim dia
del mes.

e)

La falta de pagament de dos quotes o més impedirà la permanència al centre.

f)

Transcorregut el termini legal pel pagament voluntari dels rebuts emesos per aquest
concepte, que és l’establert a l’art. 62 de la Llei General Tributària, es procedirà al seu
cobrament per via de constrenyiment.

Serveis complementaris
Els imports assenyalats no inclouen el material didàctic ni els serveis d'activitats extraordinàries
com excursions, festes, actes culturals, etc. complementaris al servei de l'Escola de Música, els
quals seran facturats en funció del seu cost real i efectiu.
L’Escola Municipal de Música de Riudoms ofereix un servei de préstec d’instruments per als
alumnes que s’inicien en l’aprenentatge d’un instrument.
Aquest préstec es materialitza amb la signatura d’un contracte, per part dels pares o tutors de
l’alumne, en el qual es recullen les condicions que regiran el préstec.
Per tant, les tarifes fixades per a la cessió temporal de l’ús d’instruments musicals són les
següents:
a) Quota mensual durant el curs (violoncel ) .................................. 8,00 €
b) Quota mensual durant el curs (resta d’instruments) ................... 5,00 €
c) Quota període d’estiu (juliol - agost) .......................................... 40,00 €

Diligència
Per fer constar que aquest preu públic es va aprovar inicialment per acord de Junta de Govern
Local en sessió celebrada el 3 de setembre de 2012, i es va modificar per última vegada mitjançant
acord del mateix òrgan, delegat pel Ple de l'Ajuntament, celebrat el 13 de juny de 2016. Aquesta
modificació s’ha publicat al BOP de Tarragona núm. 129 de data 7 de juliol de 2016.
Riudoms, 1 d'agost de 2016
Vist i plau
L'alcalde,

Josep Maria Cruset Domènech
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La secretària,

Marta Cuesta García

