ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LES TAXES PER A ENSENYAMENTS ESPECIALS
A) ESCOLA DE MÚSICA

Taxa de matriculació per assignatura i curs
Material

Euros
65,00
20,00

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny)
Sensibilització P-4

35,00

Iniciació a la música 1

35,00

Iniciació a la música 2

46,28

Iniciació a la música 3
Llenguatge musical 1r i 2n GE
Llenguatge musical 3r i 4t GE
Instrument
Cant Coral optatiu
Nivell professional
Nivell Professional assignatures teòriques

51,42
52,56
60,56
52,56
8,00
140,00
60,56

B) CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL
Euros
Prova d’accés al Grau Professional

97,57
Euros

Taxes matriculació curs acadèmic
Repetició assignatura/curs
Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny) :
1r curs de grau professional
2n curs de grau professional
3r curs de grau professional
4t curs de grau professional
5è curs de grau professional
6è curs de grau professional
B.1) Assignatures optatives de grau professional:
Instrument complementari
Perfeccionament Instrumental
Optatives tipus B (determinat al PCC)
Optatives tipus C (determinat al PCC)
Cursos intensius (únic pagament per curs)
Curs de Corda alumne del Conservatori
Curs de Corda alumne extern
Curs d’educació corporal
Curs de pedagogia de l’instrument
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori
Curs de Llenguatge musical alumne extern

146,46
73.23

92,00
92,00
92,00
92,00
95.50
95.50

40,00
20.00
20.00
8,00
110,00
132,00
120,00
120,00
140,00
168,00

C) ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA
Euros
Taxa de matriculació per curs acadèmic:
Matrícula Preliminar, coral i Big band

40,00

Matricula d’una assignatura solta (excepte instrument)

95,00

Matricula bloc o instrument

130,00

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny) :
Preliminar I i II

(5 a 8 anys)

25

I A. Aprenentatge bàsic

50

I B. Aprenentatge bàsic

100

I C. Aprenentatge bàsic

120

II A. Aprenentatge mitjà

80

II B. Aprenentatge mitjà

120

II C. Aprenentatge mitjà

140

III A. Aprenentatge avançat

100

III B. Aprenentatge avançat

140

III C. Aprenentatge avançat

160

IV. Preparatori al superior

120

Assignatures complementaries als blocs d'estudis
Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny) :
Instrument complementari 45
instrument complementari 60
assignatura col·lectiva
assignatura optativa
Big band
Coral

60
80
20
10
10
10

Assignatures independents:
Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny) :
Instrument 45'

100

Instrument 60'

120

Col·lectiva

50

Optativa

30

Big band / Coral

10

Taller trimestral d’iniciació Instrumental (classes col·lectives)

10

GESTIÓ
Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola Municipal de
Música, Escola de Música Moderna i Conservatori Professional de Música
hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines del
centre corresponent.
El pagament de la taxa de matrícula es farà efectiu per domiciliació bancària
durant el mes de juliol . Les taxes acadèmiques per als serveis docents
de les Escoles de Música es faran efectives en 9 mensualitats
(octubre- juny). Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària, mesos
avançats, entre el dia 1 i 5 de cada mes.
Només en el cas que el Patronat del a Música suspengui el servei o
l’ensenyament concret per al qual s’ha efectuat el pagament de la taxa de
matrícula, es farà efectiva la devolució de l’import.
La taxa per drets d’exàmens per les proves d’accés al grau professional
s’haurà de fer efectiva, mitjançant ingrés bancari, en el moment de
formalitzar la sol·licitud. La no realització de la prova d’accés a
l’ensenyament de música de grau professional per causes no imputables al
Conservatori, no donarà lloc a la devolució de la taxa.
BAIXES ADMINISTRATIVES
En cas que l’alumne abandoni els estudis al llarg del curs, haurà de
sol·licitar per escrit la baixa emplenant un imprès, (en cas de menors
d’edat) els seus pares o tutors i presentar-lo a la secretaria del centre.
Aquest tràmit és requisit indispensable per donar de baixa a l’alumne.
No es retornarà l’import pagat durant el mes en curs en que es produeixi la
baixa .Cal doncs notificar la baixa abans del dia 25 i s’ efectuarà la
suspensió del cobrament dels terminis a partir del mes següent de la
presentació de la sol·licitud.
INFRACCIONS
En aquells casos en què s’acumulin rebuts pendents de pagament al llarg
del curs, no es podrà efectuar la reserva de plaça per al curs següent. Així
mateix no es podran admetre noves matrícules d’alumnes que tinguin
rebuts pendents al centre.
El Patronat de la Música podrà donar de baixa a l’alumne si es donés el cas
que s’acumulessin més de tres rebuts consecutius durant l’esmentat curs
després d’haver-li comunicat per escrit.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com
també a la imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà
el que disposa la Llei General tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15

d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de règim sancionador
tributari, la normativa vigent d’aplicació i d’Ordenança fiscal general.
REDUCCIONS I RECÀRRECS
Les famílies nombroses empadronades a Badalona que compleixen els
requisits previstos a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les
famílies nombroses, gaudiran de la següent bonificació:
Família Nombrosa general......Bonificació del 25 %
Família Nombrosa especial .....Bonificació del 75 %
Per a l’esmentada bonificació caldrà presentar l’original i fotocòpia del títol
oficial en vigència i certificat d’empadronament al moment de formalitzar la
matrícula.
Els alumnes del Conservatori Professional (estudis reglats) podran sol·licitar
la bonificació de família nombrosa independentment del lloc on estiguin
empadronats.
Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte
a les bonificacions esmentades.
Els alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tindran una
reducció del 50% de l’import establert.
Les famílies amb 3 o més fills matriculats als centres tindran una bonificació
del 20% de l’import establert.
En general, no es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix
alumne. Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció aquestes
s’aplicaran de forma acumulativa és a dir aplicant la primera bonificació, i
sobre l’import resultant aplicar la segona. Per exemple dues bonificacions
del 50%, el resultat final equival a la reducció del 75% de la tarifa.
Conservatori professional (estudis reglats)
Els alumnes del Conservatori - Grau professional de música- que assoleixin
la qualificació de Matrícula d’honor al final de curs, tindran una reducció del
100% a l’import íntegre de la taxa que s’aplicarà a la matriculació del curs
següent (matrícula + mensualitats).
El Consell escolar del Conservatori, a proposta de l’equip directiu, podrà
atorgar un màxim de 3 beques a l’excel·lència musical, equivalents a la
reducció del 75 % de l’import de totes les taxes. Podran optar a aquesta
bonificació els alumnes que demostrin un gran aprofitament del estudis
rebuts amb una nota mitjana d’excel·lent durant el curs anterior.
La repetició de curs al Grau Professional del Conservatori suposarà un
recàrrec del 50% sobre les taxes de matrícula i les quotes mensuals que
corresponguin.

La repetició del 6è curs de Grau Professional, d’acord amb la normativa de
la LOE, quan es cursi un màxim de dues assignatures, tindrà un descompte
del 25% sobre les quotes mensuals de 6è de Grau Professional.
Promoure curs al Grau Professional arrossegant assignatures del curs
anterior generarà un recàrrec del 50% sobre l’import de les taxes de
matriculació del curs acadèmic.
Els alumnes que cursen doble especialitat al Grau professional tindran un
descompte del 25% sobre l’import establert.
BONIFICACIONS SOCIOECONÒMIQUES
El Patronat de la Música determina la concessió de bonificacions en les
quotes d’escolaritat del alumnes matriculats als centres que gestiona.
Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que realitzin estudis de Grau
Professional al Conservatori Professional de Música a l’Escola de Música de
Grau Elemental i a l’Escola de Música Moderna de Badalona.
Es preveu que es destinarà aproximadament un 10% dels ingressos a
percebre dels usuaris a bonificacions per a famílies amb majors dificultats
econòmiques i socials, a fi de facilitar la seva escolarització.
Aquestes bonificacions s’atorguen a les famílies amb una situació
socioeconòmica més desfavorida i poden arribar fins el, 70%, 50%, 25% de
la taxa segons els casos.
Requisits econòmics per a la sol·licitud de bonificacions:
Podran sol·licitar bonificació en les quotes mensuals d’escolaritat els
alumnes que compleixin els següents requisits:
-Haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels
alumnes de nova incorporació.
-Estar l’interessat empadronat al municipi de Badalona.
-Estar al corrent de pagament de les obligacions amb el patronat de la
Música de Badalona.
-No posseir ni l’interessat ni cap de les persones de la unitat familiar altres
immobles i propietats excepte l’habitatge propi.
El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al
nombre de membres de la unitat familiar. Per establir la basa de càlcul
anual de la unitat familiar i saber en quin tram de bonificació es troba, es
calcula la suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep
aquesta unitat i es relaciona el total d’ingressos amb el nombre total de
membres 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 cada convocatòria.
Qui es considera membre computable de la unitat familiar a efectes
de bonificació?
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de
la unitat familiar:
-

El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumnat (ingressos
considerats al 100%). 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
cònjuge o unit per anàloga relació, així com les seves rendes.

-

Els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin
en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior
(ingressos considerats al 50%)

-

Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat
física, psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el seu cas, es
consideren al 50%)

-

Ascendents que justifiquin la seva residència (els seus ingressos,
en el seu cas, es consideren al 50%)

En els casos en què el/la sol·licitant al·legui la seva dependència econòmica,
qualsevol que sigui el seu estat civil, haurà d’acreditar aquesta
circumstància, els mitjans econòmics amb què compta i la titularitat o
lloguer del seu domicili. De no justificar suficientment aquests extrems, la
sol·licitud serà denegada.
Com es calcula la renda de la unitat familiar?
La renda es calcularà de la següent manera:
Per els membres de la família que hagin presentat declaració
sumarà la base imposable general amb la base imposable
excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys
corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net
rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda
corresponent a exercicis anteriors.

de l’IRPF es
de l’estalvi,
patrimonials
negatiu de
de l’estalvi

Per els membres de la família que obtinguin ingressos propis però no hagin
presentat declaració de l’IRPF, que presentaran certificat d’imputacions
d’Hisenda, es sumarà la base imposable general amb la base imposable de
l’estalvi, excloent els saldos nets 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.

Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una
sèrie de factors de correcció en els següents casos:
-

Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria
general o especial es deduiran 500,00 ò 765,00 euros,
respectivament, dels ingressos anuals per a cada fill.

-

Quan hi hagi acolliment es considerarà com a membre de la unitat
familiar i es deduirà de la renda com si fos un fill en el cas de ser
família nombrosa o monoparental.

-

Si existeixen casos de discapacitat superior al 33 ò 65% es
deduiran 1.811,00 ò 2.881,00 euros, respectivament, per a cada
afectat.

Els percentatges de bonificació són els que es determinen en el següent
quadre en funció de la renda de la unitat familiar:
Membres
família
1
2
3
4
5
6
7
8

LLINDAR DE RENDA
Menor o igual a
5.867
9.558
12.551
14.888
16.895
18.833
20.666
22.485
Bonificació 70%

LLINDAR DE RENDA
De
De
De
De
De
De
De
De

5.867 a 8.215
9.558 a 13.380
12.551 a 17.571
14.888 a 20.843
16.895 a 23.652
18.833 a 26.366
20.666 a 28.933
22.485 a 31.479
Bonificació 50%

LLINDAR DE RENDA
De
De
De
De
De
De
De
De

8.215 a 11.735
13.380 a 19.115
17.571 a 25.102
20.843 a 29.775
23.652 a 33.788
26.366 a 37.665
28.933 a 41.333
31.479 a 44.970
Bonificació 25%

A partir del 8è membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282 € per cada nou membre computable.

Sol·licituds i documentació:
L’interessat o el representant legal de l’alumne/a, si aquest és menor
d’edat, formalitzarà l’imprès de sol·licitud, que estarà a disposició de les
persones interessades a la secretaria del centre, adjuntant la següent
documentació:
-Certificat municipal de convivència dels membres de la unitat familiar
(actual).
-Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar:
-Fotocòpies completes de l’ última declaració de Renda de tots els membres
de la unitat familiar.
En cas de que algun dels membres no estigui obligat a fer declaració de
renda s’haurà d’aportar certificat d’imputacions expedit per Hisenda de
cadascun d’ells.
En cas d’haver algun membre de la família en atur caldrà aportar el
justificant o demanda d’ocupació emès per l’Oficina de treball i de recepció
de prestacions i/o subsidis per atur.
En cas de ser pensionistes: - Certificat de pensió
Per acreditar la resta de dades familiars:

-Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
-Documentació que acrediti la situació de monoparentalitat, si no queda
reflectida al Llibre de família: sentència judicial de separació o divorci, o
altres documents que acreditin aquesta situació.
-Certificats que acreditin si algun membre de la unitat familiar pateix algun
tipus de discapacitat física o psíquica.
Termini de presentació:
Hi haurà un únic període de presentació de sol·licituds durant la primera
quinzena de juliol i de l’1 al 7 de setembre; amb caràcter extraordinari,
podran demanar l’ajut posteriorment al termini indicat l’alumnat que hagi
tingut canvis importants en la situació familiar, degudament acreditat.
La resolució es comunicarà per correu ordinari als pares o tutors sol·licitants
durant el mes de setembre.
En el cas de que la documentació aportada en la sol·licitud sigui insuficient o
incorrecte es considerarà inicialment desestimada la concessió de la
bonificació, la qual cosa es comunicarà al sol·licitant per tal que pugui
adjuntar en el termini que li sigui requerit la documentació pertinent.

