Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 1
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS
1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT

Programa
Sensibilització 1
Sensibilització 2
Programa Elemental 1r
Programa Elemental 2n
Programa Elemental 3r
Programa Elemental 4t
Programa Mitjà (de 1r a 4t)
Joves i Adults
Grau Professional 1r
Grau Professional 2n
Grau Professional 3r
Grau Professional 4t
Grau Professional 5è
Grau Professional 6è
Instruments Tradicionals
Música Activa - 18 anys (45’)
Música Activa + 18 anys (45’)
Participació conjunts instrumentals
Proves d’accés al Conservatori de
Grau Professional

Cost
Quota
Matrícula
Programa
Termini
545,00 €
125,00 €
42,00 €
635,00 €
125,00 €
51,00 €
975,00 €
125,00 €
85,00 €
125,00 €
975,00 €
85,00 €
125,00 €
1.245,00 €
112,00 €
1.305,00 €
125,00 €
118,00 €
995,00 €
125,00 €
87,00 €
125,00 €
1.465,00 €
134.00 €
930,00 €
150,00 €
78,00 €
930,00 €
150,00 €
78,00 €
1.200,00 €
150,00 €
105,00 €
150,00 €
1.200,00 €
105,00 €
150,00 €
1.350,00 €
120,00 €
1.350,00 €
150,00 €
120,00 €
1.075,00 €
125,00 €
95,00 €
125,00 €
975,00 €
85,00 €
125,00 €
1.185,00 €
106,00 €
Quota única de 125,00 €
Quota única de 71,00 €

ASSIGNATURES OPTATIVES:
El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està
matriculat.
Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura l’import següent:
a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 €
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 €
Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà
proporcionalment al temps d’ensenyament.
Doble o segona especialitat Grau Professional
Repetició 6è màxim 2 assignatures

Descompte 40%
Descompte 50%
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LLOGUERS
- Lloguer d’instruments a l’alumnat, per curs .................................
Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ........................

EUROS
50,00
60,00

- Lloguer bucs d’assaig amb instrument a l’alumnat, per curs .......
Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ........................

50,00
60,00

- Lloguer bucs d’assaig amb instrument a alumnat els dissabtes:
1 hora .........................................................................
2 hores .......................................................................
3 hores .......................................................................
4 hores .......................................................................

3,00
5,00
6,50
7,50

Lloguer bucs d’assaig sense instrument a alumnat els dissabtes:
1 hora ........................................................................
2 hores ......................................................................
3 hores ......................................................................
4 hores ......................................................................

2,00
4,00
5,50
6,50

- Lloguer bucs d’assaig (no alumnat), per hora:
Sense instrument ......................................................................
Amb instrument .........................................................................

2,50
5,00

Notes comunes:
1) El pagament dels diferents programes, excepte les assignatures optatives i els
indicats amb quota única que s’haurà d’acreditar en el moment de formalitzar la
matrícula, es pot realitzar en dos modalitats:
a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula,
amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna llevat que el
servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'ECMM.
b. Pagament de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar la matrícula,
i 10 pagaments per l’import de la quota termini els mesos del curs, setembre a
juny ambdós inclosos.
La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es
retorna l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes imputables
a l'ECMM.
2) En el cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà
d’abonar:
a. Si la matrícula es formalitza fins al 31 de gener, el preu establert en aquestes
taxes.
b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la
matrícula i les quotes establertes.
3) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs, no podrà efectuar reserva de
plaça per al curs següent.
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4) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
5) 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 l'ECMM podrà donar de baixa
a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del centre.
6) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors
d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per
escrit i signat).
7) L’alumnat del Conservatori (Grau Professional) de 1r a 5è curs, que assoleixi una
qualificació entre 9 i 10 de mitjana del curs, gaudiran de beques a l’excel·lència,
amb una reducció de preus del curs següent, amb un màxim de 10 persones per
tots els cursos, segons l’escalat següent:
Qualificació
10
9,5 - 9,99
9 - 9,49

% Reducció
100%
50%
25%

8) La quota única de les proves d’accés al Conservatori de Grau Professional, es
considera reserva de plaça, i amb aquesta finalitat no es retorna, llevat que el
servei no s’hagi prestat per causes imputables a l’ECMM.
9) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 20
de l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran
de bonificació en els terminis posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica la
matrícula) en els percentatges següents en funció del llindar de renda:
Llindar renda (a)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

1
10%
0%
0%
0%

Membres unitat familiar (b)
2
3
4
30%
50%
50%
20%
30%
35%
10%
20%
30%
0%
10%
20%

5 o més
50%
45%
40%
35%

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar.
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants.
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2.ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY

Programa
CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS
1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS
Obra o Projecte final
CURS PREPARATORI
TALLERS
2 hores setmanals
3 hores setmanals
4 hores setmanals

Cost
Programa
948,00 €
------970,00 €
325,00 €
433,00 €
532,00 €

1r termini
Quota
o
Termini
Matrícula
158,00 € 158,00 €
158,00 €
--158,00 €
--158,00 €
--97,00 € 97,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

25,00 €
37,00 €
48,00 €
Euros

Materials tallers:
- Tall i confecció .............................................................................

12,00

- Art I, Art II, i Còmic .......................................................................

27,00

- Ceràmica .....................................................................................

30,00

- Gravat, Fotografia, Pintura, Dibuix artístic, i altres ....................

25,00

Preparatori .....................................................................................

32,00

Tallers monogràfics: Entre 50,00 i 300,00 €, en funció del cost del professorat
i els materials que s’hagin d’utilitzar.
Notes comunes:
1) El pagament dels diferents programes, excepte els preus pels mòduls i/o
unitats formatives, i per l’Obra o Projecte final que s’han d’abonar en un únic
pagament el mes d’octubre, es pot realitzar en dos modalitats:
a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la
matrícula, amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna
llevat que el servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'EMAID.
b. Pagament de l’import de la matrícula o 1r termini en el moment de
formalitzar la matrícula, i pagaments per l’import de la resta de terminis de
la manera següent:
a. Cicles formatius:
5 terminis, de setembre a gener
b. Curs Preparatori:
9 terminis, de setembre a maig
c. Tallers:
9 terminis, d’octubre a juny
La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no
es retorna l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes
imputables a l'EMAID.
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Preu
hora
--1,00 €
1,50 €
1,75 €
---------

2) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs no podrà efectuar reserva
de plaça per al curs següent.
3) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al
centre.
4) 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 l'EMAID podrà donar de
baixa a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del
centre.
5) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors
d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per
escrit i signat).
6) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article
20 de l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació,
gaudiran de bonificació en els terminis posteriors a la data de sol·licitud (no
es bonifica la matrícula o 1r termini) en els percentatges següents en funció
del llindar de renda:
Llindar renda (a)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

1
10%
0%
0%
0%

Membres unitat familiar (b)
2
3
4
30%
50%
50%
20%
30%
35%
10%
20%
30%
0%
10%
20%

5 o més
50%
45%
40%
35%

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar.
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants.
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