2. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA: (CURS 2016 - 2017)
MATRÍCULA.- Matrícula anual alumnes nous .............................................................................. 75,00 euros
- Matrícula anual alumnes antics ............................................................................ 60,00 euros
- Matrícula semestral (a partir de gener) ................................................................. 45,00 euros
PROGRAMES DE LLARGA DURADA.- Sensibilització 1 ................................................................................... .................
(BlaiNones, Música i Moviment, Toca i Canta)
- Sensibilització 2 ....................................................................................................
(Sensibilització + 2ª col.lectiva)
- Bàsic 1 ...................................................................................................................
(Instrument, Música en grup i Cor)
- Bàsic 2 ...................................................................................................................
(Instrument, Música en grup, Cor, Orquestra)
- Bàsic 3 ..................................................................................................................
(Instrument, Música en grup, Cor, Orquestra)
- Bàsic 4 ..................................................................................................................
(Instrument, Música en grup, Cor, Orquestra)
- Aprofundiment 1 ...................................................................................................
(Instrument, Música en grup, Cor, Orquestra)
- Aprofundiment 2 ...................................................................................................
(Instrument, Música en grup i Orquestra)
- Aprofundiment 3 ....................................................................................................
(Instrument, Música en grup i Orquestra)
- Aprofundiment 4 ...................................................................................................
(Instrument, Música en grup i Orquestra)
- Introducció ............................................................................................................
(Instrument u una col.lectiva)
- Jo També ............................................................................................................
(Aula d'inclusió per a nens i nenes amb necessitats educatives especials)
- Avançat ...............................................................................................................
(Instrument, Tutoria de prova d'accés, Orquestra)
- Suplement instrument individual 30' ..................................................................
- Suplement instrument individual 45' ..................................................................
- Suplement 2on instrument ................................................................................
- Suplement per segona sessió setmanal de senbilització 45' .............................
- Lloguer d'nstrument ...........................................................................................
MÚSICA A MIDA.- PACK Instrumental + col.lectiva ........................................................................
- PACK Instrumental + 2 col.lectives...................................................................
- Pràctica instrumental .......................................................................................
- PACK Pràctica instrumental + col.lectiva ........................................................
- Instrument .......................................................................................................
- Instrument 30' (Instrument individual 30') .......................................................
- Instrument 45' (Instrument individual 45') .......................................................
- Col.lectiva 1 (cost de la 1ª col.lectiva escollida) ............................................
- Col.lectiva 2 (cost de la 2ª col.lectiva escollida) ............................................
TALLERS COMUNITARIS.- Taller 60' ..........................................................................................................
(Tallers col.lectius per a la comunitat: Blaikorus, BlaiFolk, Making Off. etc.)

24,20 euros
30,20 euros
71,00 euros
79,00 euros
79,00 euros
79,00 euros
79,00 euros
71.00 euros
71,00 euros
71,00 euros
60.00 euros
31.40 euros
96,20 euros
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63,00 euros
74,00 euros
30,00 euros
45,00 euros
45,00 euros
70,70 euros
106,00 euros
24,20 euros
6,00 euros

19,40 euros

Notes d'aclariment:
- Instrument: S'entén sempre classe individual de 20', o col.lectiva de 40' per dos alumnes,
50' per tres i 60' per a quatre.
- Practica Instrumental: Classes d'introducció o manteniment de l'instrument, en grups grans
(a partir de 6 alumnes).

NORMES DE GESTIÓ
1. En els casos en els que l'import del preu públic sigui mensual o trimestral, s'entendrà referit a
nou mesos, de gener a juny i d'octubre a desembre, excepte en el cas de l'escola Municipal de
Música que s'entendrà referit a 10 mesos, de gener a juny i de setembre a desembre.
L'Escola Municipal de Música passarà a cobrament mitja quota del mes de setembre,
corresponent al 50% dels preus corresponents. No es retornarà l'import de la matrícula un cop
començat el curs.
La matrícula anual per al tercer membre d'una mateixa unitat familiar veurà reduït el seu import
en un 50%.
El programa de Música a mida va adreçat especialment als adults que vulguin triar lliurement
entre l’oferta de l’Escola de Música. Els menors de 18 anys només podran accedir a aquest
programa sota criteri de l’Escola.
Els tallers comunitaris no comporten el pagament de matrícula anual ni semestral, i són gratuïts
pels pares o mares d’alumnes matriculats a programes de llarga durada (Sensibilització, Bàsic,
Aprofundiment, Introducció, Jo també, Avançat).
En casos degudament justificats (accidents, malaltia de llarga durada, estudis a l'estranger...)
que impedeixin durant un període de temps no inferior a una mensualitat la seva assistència a
l'Escola de Música, l'alumne podrà causar una baixa temporal que li permetrà mantenir la plaça
a l'Escola, quedant eximit del pagament de les quotes mensuals corresponents al període de
baixa.
Reduccions:
Podran gaudir de reduccions en els preus públics de l’Escola Municipal de Música, aquells
alumnes matriculats en programes de llarga durada (Sensibilització, Bàsic, Aprofundiment,
Avançat, Introducció, Jo També, Joves i Adults) que compleixin els requisits que tot seguit
s’indiquen.
Aquestes reduccions seran vàlides per a tot el curs acadèmic, i podran gaudir-se en els cursos
següents prèvia sol·licitud i acreditació dels requisits que tot seguit es relacionen, en el moment
de formalitzar la inscripció. Les reduccions s’aplicaran a partir del mes següent a aquell en el
que hagin estat concedides.
Els llindars màxims d’ingressos, calculats d’acord amb el que s’indica en els apartats següents,
per gaudir de les reduccions són els següents:
Membres unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8

Ingressos màxims
17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €
40.882,00 €

A partir del 8è. membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre
computable de la unitat familiar.
Tindrà el mateix efecte excloent que els llindars màxims d’ingressos, l’existència d’activitats
econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la unitat familiar per les quals
hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.000,00 euros.
Les reduccions aplicables variaran en funció del nombre de membres de la unitat familiar i dels
ingressos de la mateixa, d’acord amb els següents barems d’ingressos,
a) Percentatge de reducció:
70%
Membres
unitat familiar:
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50%
Ingressos
fins a:
8.689,00€
11.410,00€
13.535,00€
15.359,00€
17.121,00€
18.788,00€
20.441,00€
22.082,00€
23.723,00€

30%
Ingressos
De
fins a
8.690,00€
11.411,00€
13.536,00€
15.360,00€
17.122,00€
18.789,00€
20.442,00€
22.083,00€
23.724,00€

12.164,00€
15.974,00€
18.948,00€
21.502,00€
23.969,00€
26.303,00€
28.617,00€
30.915,00€
33.212,00€

Ingressos
De
fins a
12.165,00€
15.975,00€
18.949,00€
21.503,00€
23.970,00€
26.304,00€
28.618,00€
30.916,00€
33.213,00€

17.377,00€
22.820,00€
27.069,00€
30.717,00€
34.241,00€
37.576,00€
40.882,00€
44.164,00€
47.446,00€

* Un cop determinat el percentatge de reducció aplicable en funció del tram assignat segons els ingressos familiars
(ajustats a la baixa si hi ha més d’un germà matriculat al centre, persones amb discapacitats a la família, o es tracta de
famílies nombroses o monoparentals), es farà un salt de tram, al immediatament inferior, si el beneficiari de la reducció
té un infant en acolliment.

b) La base de càlcul per determinar el percentatge de reducció és la renda familiar disponible
de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant
l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de la inscripció al centre. Per
calcular la renda disponible es sumarà la base imposable general amb la base imposable de
l’estalvi de la declaració de l’IRPF, excloent els saldos negatius de pèrdues i guanys
patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de
capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi corresponent a exercicis anteriors.
D’aquest resultat, se n’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació.
En els casos de membres de la unitat familiar que obtinguin ingressos però no hagin presentat
declaració de l’IRPF, hauran de presentar un certificat d’imputacions emès per l’AEAT i la renda
disponible es calcularà com s’ha assenyalat a l’apartat anterior, restant en aquest cas els
pagaments a compte efectuats en no haver estat presentada l’autoliquidació.
Sobre aquest càlcul dels ingressos familiars s’aplicaran els següents factors correctors:
- Si hi ha més d’un/a germà/na matriculat/da al centre, es deduiran 1.000,00 euros, dels
ingressos anuals computats, per cada germà/na.
- Si es tracta d’una família nombrosa es deduiran 750,00 euros, dels ingressos anuals
computats, per cada fill.
- Si es tracta d’una família monoparental, es deduiran 1.500,00 euros dels ingressos anuals
computats, per cada fill.
- Si algun membre de la unitat familiar és discapacitat, es deduiran 3.000,00 euros dels
ingressos anuals computats, per cada membre afectat.
c) Als efectes de càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:
- L’alumne que sol·licita la reducció
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumne. En cas de divorci o separació legal, no és
membre computable aquell/a ex-cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però tanmateix sí serà
membre computable el/la nou/va cònjuge o unit per anàloga relació, així com les seves rendes.
- Germans i germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar a 31
de desembre de l’any anterior (aquests ingressos computen al 50%).
- Germans i germanes majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial (aquests
ingressos computen al 50%).
- Ascendents (diferents del pare o la mare) que justifiquin la seva residència en el mateix
domicili de la unitat familiar (els seus ingressos computen al 50%)
d) Les sol·licituds d’aquestes reduccions s’hauran de presentar a l’OMAP o a l’Escola de
Música, i caldrà adjuntar l’original i fotocòpia de la següent documentació:
- Autorització de consulta de dades fiscals, o en cas que per raons tècniques no fos possible,
declaració anual de l’IRPF (amb segell de l’entitat bancària o certificat de presentació per
internet), o certificat d’imputacions de l’Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal
liquidat.
- En tots els casos, si procedeix:
a) Certificat que acrediti la discapacitat del/s membre/s del nucli familiar i el grau de
discapacitat.
b) Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
c) Sentència o conveni de separació o divorci.
d) Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
e) En el cas que la família estigui atesa pels Serveis Socials, persona i centre que els està
atenent (se sol·licitarà informe i valoració directament als Serveis Socials).
Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents
que puguin justificar la seva situació. No s’acceptaran declaracions jurades ni justificacions de
despeses.

e) La Direcció del Centre revisarà les sol·licituds i la documentació presentada, comprovarà
que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que s’ha aportat la documentació
requerida.
f) La Direcció del Centre aplicarà els barems recollits en aquestes normes de gestió a les
sol·licituds presentades, i elevarà a l’òrgan competent la proposta de resolució.
g) No es podran gaudir d’altres bonificacions, ajuts o subvencions pel mateix concepte, atorgats
per altres administracions públiques o ens públics o privats.
h) Casos extraordinaris: aquelles famílies les quals, un cop iniciat el curs, experimentin un canvi
(atur, divorci, etc.) que els impedeixi donar continuïtat als estudis musicals dels seus/ves
fills/es, i que no puguin acreditar de manera immediata els requisits econòmics establerts als
apartats anteriors, podran fer una sol·licitud extraordinària, la qual serà examinada per una
comissió del Consell Escolar, formada per dos representants de l’Equip Directiu del Centre i
dos representants de les famílies. La família interessada haurà de facilitar a la comissió la
documentació que se li requereixi per tal d’acreditar la seva situació econòmica. En cap cas,
podran gaudir d’aquestes reduccions les famílies que durant els darrer exercici fiscal hagin
sobrepassat els 155.000 euros de facturació per activitats econòmiques. La comissió valorarà
aquestes sol·licituds extraordinàries i elevarà una proposta de resolució al Consell Escolar del
Centre, i aquest a l’òrgan competent.
2. Tota persona que vulgui rebre la prestació d'activitats culturals i de temps lliure abonarà els
drets resultants d'aplicar els imports del preu que correspongui a l'hora de formalitzar la
inscripció, o per mesos, o en el moment de sol·licitar la prestació del servei, segons els casos.
3. Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a
referència les darreres declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques
presentades, de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas declaració jurada
dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.
S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes
de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, incloent les parelles de fet. S'entendrà per
unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques, incloent les parelles de fet.

