ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS RELATIVES ALS
ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN AL CONSERVATORI DE MÚSICA
ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l’article 148 del mateix text, aquesta Diputació estableix els preus
públics per poder efectuar la prova d’accés als ensenyaments de grau professional
de música i per prestar els serveis i realitzar activitats relatives als ensenyaments no
oficials, no reglat elemental, no reglat mitjà, grau professional i els cursos no oficials
de música que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme
autònom de la Diputació de Girona.
Article 2. Objecte
Aquesta ordenança regula els preus públics per a la realització de l’activitat de
l’Administració que tingui per objecte prestar els serveis i realitzar les activitats
descrites a l’article 1, especificats en les tarifes que conté l’annex a aquesta
Ordenança.
Article 3. Meritació
L’obligació de pagar els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyament
d’estudis descrits a l’article 1 s’acredita quan es formalitza la corresponent matrícula.
L’obligació de pagar el preu públic es produeix amb independència de la prestació
real del servei, si la manca d’aquest resulta atribuïble al sol·licitant.
Article 4. Obligació de pagament
1. Estan obligades al pagament dels preus públics, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la realització de les
activitats descrites a l’article 1 i especificades en les tarifes que conté l’annex a
aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, estaran obligats a pagar els
preus públics els seus pares o tutors.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia dels preus públics es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes
anuals que s’incorpora com a annex a aquesta Ordenança.
2. Per a les activitats que no estiguin previstes en el quadre de tarifes i que es
realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació de Girona
aprovarà les tarifes corresponents.
Article 6. Reduccions i bonificacions
1. De conformitat amb els articles 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 4 i
12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els
alumnes que acreditin pertànyer a família nombrosa tindran les reduccions següents:
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Categories de família
nombrosa
Especial
General

Reduccions
Reducció del 100 % de l’import de la matrícula i de
cadascun dels terminis de pagament.
Reducció del 50 % de l’import de la matrícula i de
cadascun dels terminis de pagament.

Per acreditar la condició de família nombrosa cal presentar a les oficines
acadèmiques el títol oficial de família nombrosa. En cas que no es presenti el títol de
família nombrosa amb anterioritat a la formalització de la matrícula i a la meritació de
cadascun dels terminis de pagament, no es tindrà dret a l’aplicació de les anteriors
reduccions.
En cas que el títol de família nombrosa hagi caducat, serà necessari presentar-ne la
renovació a les oficines acadèmiques per continuar gaudint del dret d’aplicació de les
tarifes reduïdes a les famílies nombroses. En el cas que no es presenti el títol oficial
renovat, el centre aplicarà integrament les tarifes que conté l’annex a aquesta
Ordenança.
2. De conformitat amb l’article 20 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, i el decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de
l’esmentada Llei, als alumnes de famílies monoparentals els serà d’aplicació les
bonificacions següents:
Categories de família
monoparental
Especial
General

Reduccions
Reducció del 100 % de l’import de la matrícula i de
cadascun dels terminis de pagament.
Reducció del 50 % de l’import de la matrícula i de
cadascun dels terminis de pagament.

Els alumnes han d’acreditar la condició de família monoparental mitjançant la
presentació del títol de família monoparental a les oficines acadèmiques, en els
mateixos terminis i condicions que regula l’apartat anterior. En que el títol hagi
caducat, s’aplicarà el que estableix l’article 6.1 de l’esmentat text legal.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. En el moment de formalitzar la matrícula, es farà efectiva la tarifa per aquest
concepte, segons l’apartat a del tipus d’ensenyament que correspongui (vegeu
annex).
2. Els alumnes que no hagin fet efectives totes les quotes del curs no podran efectuar
reserva de plaça per al curs següent. Així mateix, no s’admetran noves matrícules
d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
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3. S’estableixen nou terminis de pagament que meriten:
Termini
Primer termini
Segon termini
Tercer termini
Quart termini
Cinquè termini
Sisè termini
Setè termini
Vuitè termini
Novè termini

Meritació
1 d’octubre
1 de novembre
1 de desembre
1 de gener
1 de febrer
1 de març
1 d’abril
1 de maig
1 de juny

4. Els ingressos corresponents als diferents terminis de pagament s’han de fer
efectius mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent al qual hagi autoritzat
l’obligat al pagament.
5. Els terminis de pagament són irreductibles. En el cas que la matrícula es formalitzi
un cop començat el curs lectiu, s’haurà de fer efectiva, juntament amb l’import de la
matrícula, la quota corresponent al termini en què s’inicia la prestació del servei.
6. El no-pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina
l’anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula, i el Conservatori podrà donar de
baixa a l’alumne durant l’esmentat curs, prèvia comunicació escrit per part de la
Direcció de l’organisme.
Article 8. Baixes administratives
1. En el cas de sol·licitud de baixa:
-L’alumne/a o els pares/tutors (en cas d’alumnes menors d’edat) hauran d’emplenar
un imprès (comunicat de baixa) i presentar-lo al registre general de l’organisme
autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Aquest
tràmit és requisit indispensable per donar de baixa a l’alumne/a del centre.
-La baixa es farà efectiva l’últim dia del mes de presentació del comunicat al registre
general. Durant aquest període l’alumne/a tindrà dret a gaudir de la prestació del
servei descrit a l’article 1 i haurà d’abonar les quotes corresponents.
-Una vegada esdevingui efectiva la baixa:
a) L’import de la matrícula no es retornarà sota cap concepte, excepte que el servei
d’ensenyament no hagi estat prestat per causes imputables al Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
b) Un cop iniciat el curs, l’alumne/a no haurà d’abonar les quotes dels terminis de
pagaments posteriors a la data en què es faci efectiva la baixa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagi estat aprovada definitivament, i el
seu període de vigència es mantindrà fins que es modifiqui o es derogui.
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ANNEX
PREUS D’ENSENYAMENT NO OFICIAL
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €
Matrícula d’alumnes matriculats a grau professional: 63,75 €
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Classes individuals
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Classes col·lectives
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Assignatura d’1,30 hores setmanals
Assignatura de 2 hores setmanals
Assignatura de 2,5 hores setmanals
Assignatura de 3 hores setmanals

Tarifa
49,70 €/termini
99,30 €/termini
16,00 €/termini
32,00 €/termini
47,90 €/termini
63,80 €/termini
79,80 €/termini
95,70 €/termini

Els alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial quedaran inscrits, si escau,
en alguna de les assignatures optatives col·lectives d’orquestra, banda, cor i
cobla, d’acord amb la seva especialitat.
PREUS D’ENSENYAMENT NO REGLAT ELEMENTAL
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Classes individuals
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura de 40 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Classes col.lectives
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura de 45 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Assignatura d’1,30 hores setmanals
Assignatura de 2 hores setmanals
Tallers
Taller instrumental P5 Tastasons
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Tarifa
38,10 €/termini
50,80 €/termini
76,20 €/termini
8,00 €/termini
12,00 €/termini
16,00 €/termini
23,90 €/termini
31,90 €/termini
27,10 €/termini

PREUS D’ENSENYAMENT NO REGLAT MITJÀ
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Assignatura col·lectiva de 2 hores setmanals i
assignatura individual de 30 minuts setmanals
Assignatura col.lectiva de 2 hores setmanals i
assignatura individual d’1 hora setmanal
Assignatura individual d’instrument complementari de
30 minuts setmanals
Assignatura de música de cambra de 30 minuts
setmanals
Assignatura de música de cambra d’1 hora setmanal

Tarifa
109,90 €/termini
159,60 €/termini
49,70 €/termini
15,20 €/termini
30,40 €/termini

Els alumnes matriculats a l’ensenyament no reglat mitjà quedaran inscrits, si
escau, en alguna de les assignatures optatives col·lectives d’orquestra, banda, cor
i cobla, d’acord amb la seva especialitat.
PREUS D’ENSENYAMENT OFICIAL DE GRAU PROFESSIONAL LOE
a) Matrícula ........................................112,00 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
-Alumnes matriculats en una especialitat
Concepte
Assignatures troncals i d’especialitat
Optatives col·lectives
Optativa col·lectiva de 30 minuts setmanals
Optativa col·lectiva d’1 hora setmanal
Optativa col·lectiva d’1,30 hores setmanals
Optativa col·lectiva de 2 hores setmanals
Optatives individuals
Optativa individual de 15 minuts setmanals
Optativa individual de 30 minuts setmanals
Optativa individual d’1 hora setmanal
Optativa de música antiga
Assignatures col·lectives de 24 hores el curs acadèmic
Assignatura individual de 6 hores el curs acadèmic
Assignatura individual de 12 hores el curs acadèmic

Tarifa
56,70 €/termini
11,60 €/termini
23,10 €/termini
34,70 €/termini
46,20 €/termini
19,10 €/termini
38,20 €/termini
76,40 €/termini
18,50 €/termini
15,30 €/termini
30,60 €/termini

-Alumnes matriculats a dues especialitats (import a pagar per la segona especialitat)
Concepte
Tarifa
Segona especialitat
25,40 €/ termini
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PREU PROVA D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA
a) Matrícula ........................................112,00 €.
PREUS DEL CURS NO OFICIAL DE COR DE CAMBRA
a)
-Matrícula ............................................................. 30,00 €
-Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà: 0 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Cor de cambra

6

Tarifa
11,15 €/ termini

