Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Bonificacions de la quota mensual del servei públic de l’Escola
Municipal de Música de Banyoles.
Descripció
El servei públic de l’Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) preveu de fa
temps un seguit de descomptes no tan sols per a les matrícules (la matrícula anual
és unifamiliar), sinó també per les quotes mensuals:
•
•
•

Un 5% a les famílies amb dos membres matriculats a l’EMMB, aplicable a
les quotes mensuals de tots els cursos.
Un 10% a les famílies amb tres o més membres matriculats a l’EMMB,
aplicable a les quotes mensuals de tots els cursos.
Un 10% a la tarifes del Casal d’Estiu, per família nombrosa, monoparental
o amb germans, així com per alumnes de l’Aula de Teatre i de l’EMMB. Pel
que fa aquest descompte, el percentatge de bonificació es podrà acumular
amb l’aplicació d’un màxim del 20% sobre les tarifes del casal.

No obstant això, la novetat des del curs 2017-2018, ha estat l’aprovació d’un sistema
de descomptes o bonificacions d’un 25% a les quotes mensuals des del curs
D’INICIACIÓ fins a 4t de NIVELL MITJÀ de l’Escola Municipal de Música de Banyoles.
No són acumulables els percentatges de descompte abans descrits amb aquest últim
sistema de bonificació.
Per gaudir de la bonificació de la quota mensual, s’han d’acomplir els següents
requisits:
Qui ho pot demanar
Famílies empadronades al municipi de Banyoles, amb un o més fills/es matriculats a
l’EMMB.
Aplicació del sistema de bonificació
Aquest sistema de bonificació s’aplicarà des del curs d’INICIACIÓ fins a 4t de NIVELL
MITJÀ del Pla d’Estudis vigent, amb un màxim de sis cursos subvencionats, si la renda
de la família no canvia.

Requisits d’accés a la quota mensual bonificada:

a)

La unitat familiar ha d’acreditar un nivell de renda inferior als següents llindars
econòmics:

Núm.
Renda
ANUAL
membres
màxima
unitat
computables familiar (*)
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2

18.644,37 €

3

25.815,28 €

4

30.117,82 €

5
6

34.420,38 €
38.722,92 €

7

43.025,47 €

8

47.328,01 €
(*) Llindars econòmics calculats a partir d’una fórmula que utilitza com a referent
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fixat periòdicament per
la Generalitat de Catalunya i multiplicats pel coeficient de l’1,5.
b) Valoració de la renda econòmica de la unitat familiar:
Són membres computables els progenitors o persona/es encarregades
de la guarda i protecció de l’infant, l’infant o infants escolaritzats, els
germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la
renda familiars o els germans de més edat, quan es tracti de persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents
dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili. En cas de
divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre
computable el cònjuge que no conviu amb l’alumne o alumnes
escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la
renda familiar.
Les famílies amb més d’un fill escolaritzat a l’escola municipal de
música incrementaran en un membre més el número de membres de
la unitat familiar a efectes de determinar el nivell màxim de renda
familiar.
•

La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les
rendes de cadascun dels membres computables de la família que
tinguin ingressos de qualsevol naturalesa conforme a la normativa
reguladora de l’IRPF. Es tindran en compte també els ingressos
exempts de declarar a l’IRPF (invalideses, pensions d’aliments, etc..).

•

No es podran acumular els descomptes previstos a l’EMMB amb aquest
sistema de bonificació de la quota mensual.

•

La renda dels membres computables que hagin presentat declaració
per l’IRPF de l’exercici anterior a la sol·licitud de bonificació es
determinarà sumant la base imposable general amb la base imposable
de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues
patrimonials i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari a
integrar a la base imposable de l’estalvi. A aquest resultat es restarà
la quota resultant de l’autoliquidació.

Obligacions dels beneficiaris:
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L’equip directiu de l’EMMB determinarà l’instrument i el nivell d’estudi per a
l’alumnat amb quota bonificada.
b) L’assistència de l’alumnat a les classes ha de ser igual o superior al 85%. La
manca d’assistència i/o dedicació a l’estudi pot ser causa de la pèrdua de la
quota bonificada. En aquest cas, l’EMMB en determinarà la continuïtat.
c) El tutor/a d’aquest alumnat l’avaluarà quadrimestralment per mitjà d’un
informe que acrediti la feina realitzada i el desenvolupament dels estudis, així
com el grau d’implicació. Aquest informe es trametrà a l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Banyoles amb independència de l’informe final
de curs. En cas que existeixen 2 informes de quadrimestre negatius, es
valorarà amb la direcció de l’EMMB la suspensió de l’ajut de la quota
bonificada, prèvia entrevista amb la família per informar-los.
d) Les famílies beneficiàries d’aquestes bonificacions es comprometran per escrit
a participar en totes les activitats programades durant el curs per l’EMMB i
per a les quals siguin requerits signant un document específic com a
beneficiaris de l’ajut en el moment de fer la matrícula.
a)

Quan es pot demanar l’ajut
Les sol·licituds es poden presentar durant el període de matriculació de l’EMMB i
durant el curs escolar, sempre que s’acompleixin els requisits abans esmentats. No
obstant això, en cas de resoldre’s favorablement la petició de quota bonificada un
cop iniciat el curs escolar aquesta tindrà efectes en la quota mensual següent que es
cobri a partir del moment de la seva aprovació.
Documentació necessària
Formulari de sol·licitud que podrà demanar a la Secretaria de l’EMMB o bé
descarregar-la
de
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Banyoles:
https://seu.banyoles.cat/Categoriesdetr%C3%A0mits/Cultura,esportilleure.aspx
Canals de tramitació
Cal presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Banyoles.
Per consultes: trucar al 972581848 o enviar un correu a cultura@ajbanyoles.org
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