ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG
Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en
els cursos que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 20192020)
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41 i següents, l’organisme
autònom Escola de Música del Gironès estableix el preu públic corresponent a la matrícula i
quotes mensuals del alumnes inscrits en els cursos que imparteix l'organisme autònom Escola de
Música del Gironès.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament tots els alumnes que formalitzin la inscripció en els cursos que
imparteix l'organisme autònom Escola de Música del Gironès.
Art.3. Quantia
MATRÍCULA
Matrícula i assegurança (anual)

89,40
59,00
29,80

€ a partir de setembre
€ a partir d'1 de gener
€ a partir d'1 d'abril

NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL
Petits músics
Petits músics

€/mes
22,60

Sensibilització
Sensibilització (1 i 2)

€/mes
25,70

Aprenentatge bàsic
Iniciació
Preparatori I
Preparatori II
Primer

€/mes
32,35
33,40
33,40
40,05

Aprenentatge avançat
Segon
Tercer
Quart
Quart (pas de grau)

€/mes
49,30
49,30
49,30
57,55

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL
INDIVIDUAL
Aprenentatge bàsic
Preparatori I
Preparatori II
Primer

€/mes
57,30
57,30
57,30

Aprenentatge avançat

€/mes
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€/mes

€/mes (60´)

Segon
Tercer
Quart
Quart (pas de grau)

(30´)
59,50
59,50
59,50
96,15

NIVELL ELEMENTAL INSTRUMENTAL
COL·LECTIU
Iniciació

€/mes
37,25

(45´)
73,50
73,50

2
alumnes
44,00
44,00
44,00

3
alumnes
39,05
39,05
39,05

≥ 4 alumnes

Aprenentatge avançat
Segon
Tercer
Quart

€/mes
44,00
44,00
44,00

39,05
39,05
39,05

35,95
35,95
35,95

MÚSICA A MIDA
LLENGUATGE MUSICAL
Llenguatge musical

€/mes
46,25

INSTRUMENT INDIVIDUAL
Mòduls setmanals individuals

30’
61,75

45'
88,80

60'
119,10

2
alumnes
44,00
≥6
alumnes
24,65
30,85

3
alumnes
39,05
≥8
alumnes
18,50
24,65

≥ 4 alumnes

Aprenentatge bàsic
Preparatori I
Preparatori II
Primer

INSTRUMENT COL·LECTIU
Mòduls setmanals (45')

Mòdul especial grup nombrós (45')
Mòdul especial grup nombrós (60')
LLOGUER D'INSTRUMENTS
Primer any
Segon any
Tercer any

€/mes
6,15
9,25
12,35

FORMACIONS
Jove Orquestra del Gironès (inicial)
Jove Orquestra del Gironès (juvenil)
Escola de Guitarres del Gironès (inicial)
Escola de Guitarres del Gironès (juvenil)
Cant coral* (sense cap altra disciplina)

€/mes
12,35
20,55
12,35
17,45
12,35
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35,95
35,95
35,95

35,95

MÚSICA MODERNA
Combo (≥ 5 alumnes) 45'
Combo (≥ 5 alumnes) 60'

€/mes
30,00
40,00

Preparació per al conservatori (opcional), alumnes 4t. curs, 31,85 €/hora
Per l'expedició del títol de nivel elemental de l’EMG: 16,45 €
Realització de sessions musicals a entitats 25,70 €/hora
Per formar els grups de llenguatge musical ha d'haver-hi un nombre mínim de 6 alumnes inscrits.
El retorn no justificat de qualsevol rebut bancari emès per al cobrament dels preus públics
d'aquesta ordenança comportarà el pagament de l'import que en concepte de despeses de gestió
bancària cobri l'entitat bancària a l'escola.
Art. 4. Meritació i pagament
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el moment de formalitzar la
inscripció per part del subjecte passiu i, en cas de renúncia, no es retornarà. El pagament de totes
les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La quota mensual es meritarà de
manera anticipada el dia 1 de cada mes.
Les classes col·lectives d'instrument, en cas de renúncia d'algun alumne, comportarà la reducció
proporcional del minutatge d'aquella sessió, llevat que s'incorpori algun altre alumne o que els
alumnes restants decideixin satisfer la quota mensual renunciada. L'alumne d'instrument col·lectiu
(2) podrà mantenir el minutatge i l'horari si canvia a la quota de música a mida individual.
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar establerta a l’article 3r, serà
bonificada en un 50% en els casos de jubilats i pensionistes, persones discapacitades (≥ 30%),
famílies nombroses i famílies monoparentals i en els casos de l'alumnat que tingui un germà
matriculat a l’EMG. Es bonificarà en un 100% si té dos germans matriculats. Aquesta
circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs escolar.
La quota corresponent a la matrícula i assegurança del curs escolar establerta a l’article 3r, serà
bonificada en un 100% en el cas de l'alumnat que cursi Petits músics o Formacions, en un 66% en
el cas de l'alumnat que cursi Sensibilització I i en un 33% en el cas de l'alumnat que cursi
Sensibilització II. Aquesta circumstància s'haurà de mantenir durant tot el curs escolar.
Les bonificacions no són acumulables.
Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i hagi estat
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que
s'acordi la seva modificació o derogació.
Art. 6. Disposició final
En allò no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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ORDENANCES REGULADORES DEL PREUS PÚBLICS
Preu públic núm. 2: corresponent a la realització d’activitats musicals de les
formacions de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41 i següents, l’organisme
autònom Escola de Música del Gironès estableix el preu públic corresponent a la realització de les
activitats musicals de les formacions de l'organisme autònom Escola de Música del Gironès, així
com la seva ordenança reguladora.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la realització
d’activitats musicals de les formacions de l'organisme autònom Escola de Música del Gironès.
Art.3. Quantia
Serà objecte d’aquesta ordenança els preus públics per cobrir les despeses originades per la
realització de les activitats musicals de les formacions de l'organisme autònom Escola de Música
del Gironès següents:
FORMACIONS
Jove Orquestra del Gironès
Escola de Guitarres del Gironès
Escola de Cobla i Tradicional
Coral Interval

600,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €

Art. 4. Sol·licitud, meritació i pagament
Les persones físiques o jurídiques interessades en la realització d’activitats musicals de les
formacions de l'organisme autònom Escola de Música del Gironès formularan la corresponent
sol·licitud adreçada a l'organisme autònom Escola de Música del Gironès exposant el dia, l’hora,
el lloc, la durada i el tipus d’activitat musical de la formació. La sol·licitud s’haurà de presentar amb
una antelació mínima d’un mes. L’organisme autònom Escola de Música del Gironès resoldrà
aquesta sol·licitud d’acord amb la planificació i el calendari escolar establert.
L'import del preu públic corresponent a la realització d’activitats musicals de les formacions de
l'organisme autònom Escola de Música del Gironès es meritarà el 50%, com a mínim, 15 dies
abans de la data de l’activitat i el 50% el mateix dia de l’actuació; en cas que fos festiu el primer
dia hàbil següent a l’activitat musical.
En cas d’anul·lació de l’activitat per part del sol·licitant, dins els 15 dies anteriors a la data de
l’activitat, es meritarà un 25%. Si s’anul·la el mateix dia el 100%.
Els ajuntaments que tinguin signat un conveni per a la implantació d’una aula de l’EMG podran
sol·licitar un assaig concert de qualsevol formació i solament abonaran el 50% del preu públic
estipulat en aquesta ordenança.
Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i hagi estat
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que
s'acordi la seva modificació o derogació.
Art. 6. Disposició final
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En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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ORDENANCES REGULADORES DEL PREUS PÚBLICS
Preu públic núm. 3: publicacions editades per l’Escola de Música del Gironès
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l'article 41 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, l’Escola de Música del
Gironès estableix el preu públic per a la venda de les seves publicacions editades.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament totes les persones, físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei general tributària que vulgui adquirir qualsevol de les publicacions
objecte d'aquest preu públic.
Art.3. Quantia
Llibre: Anem a fer migdiada ................................................. 15,00 €
Disc: Suite Gironès ………...................……………………… 15,00 €
Art. 4. Meritació i pagament
L'import del preu públic es meritarà en el moment de l'adquisició de la publicació per part del
subjecte passiu. El pagament es farà efectiu a la caixa de la corporació o al distribuïdor o llibreria
on s'hagin posat a la venda.
Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i hagi estat
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que
s'acordi la seva modificació o derogació.
Art. 6. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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