DOCUMENTACIÓ QUE ELS NOUS ALUMNES HAN D’APORTAR
PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA DEL CURS 2021/2022
Tots els documents i fotos s’han d’enviar per correu
electrònic a admiescolamusica@gmail.com
♪

DNI de l’ alumne o llibre de família (en cas de no tenir DNI)

♪

Una fotografia de carnet (pot ser escanetjada)

♪

Certificat de minusvalidesa si n’és el cas.

♪

Foto del llibre de família nombrosa si n’és el cas.

♪

Certificat d’empadronament en cas de viure a Palma.

♪

Justificant d’ingrés bancari de:
Per a tots els estudis
Obertura d’expedient
(primera i única vegada)
Preu de matrícula (anual)

Preu
25€
30€

Bonificacions que s’aplicaran tal i com estipula l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per prestació de serveis i
realització d’activitats a l’Escola Municipal de Música de
Palma, publicada en el BOIB número 165 de 20 de setembre
de 2020
1. Reducció per a famílies nombroses:
a. Reducció del 25% a famílies nombroses de caràcter general: sempre que
acreditin ingressos iguals o inferiors a l'SMI (salari
mínim interprofessional) x 3.
b. Reducció del 50% a famílies nombroses de caràcter especial: sempre que
acreditin ingressos iguals o inferiors a l'SMI (salari
mínim interprofessional) x 4.
Aquesta reducció s'aplicarà a totes les quotes, inclòs la quota per obertura
d'expedient i matrícula.
Per obtenir a aquest descompte s'han d'acreditar els ingressos d'ambdós
progenitors amb la darrera declaració de l'IRPF (renda), o bé,
certificació emesa per l'AEAT de no estar obligat a fer declaració per aquest
impost.
En tot cas, també s'haurà de presentar fotocòpia compulsada del carnet de família
nombrosa en vigor.

2. Reducció per a persones amb diversitat funcional:
Reducció del 50% a totes les quotes, inclòs la quota per obertura d'expedient i
matrícula.
S'entén per persona amb diversitat funcional totes aquelles persones que tinguin
la condició legal de discapacitat en grau igual o superior al
33%.
Per obtenir aquesta reducció s'ha d'aportar el certificat o resolució emesa per
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l'IMSERSO
(Institut de Migracions i Serveis Socials).
3. Dones i menors d'edat víctimes de violència de gènere. Podran gaudir de les
següents reduccions:
a. 100% en la quota per obertura d'expedient.
b. 100% en la matrícula.
c. 25% de bonificació en la resta de tarifes.
L'acreditació de la situació de víctima de violència de gènere se farà pel qualsevol
del mitjans previstos a l'art. 78 de la Llei 11/2006, de 28
de juliol, d'igualtat d'homes i dones.
4. Persones amb greus dificultats econòmiques:
Reducció del 90% a totes les quotes, inclòs la quota per obertura d'expedient i
matrícula.
Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part
d'una unitat familiar en la qual la suma dels ingressos, per
qualsevol concepte, de tots els seus membres és igual o inferior al salari mínim
interprofessional acreditats amb el darrer exercici de l'IRPF.
Per obtenir a aquest descompte s'han d'acreditar els ingressos d'ambdós
progenitors, o un en el cas de família monoparental, amb la darrera
declaració de l'IRPF (renda), o bé, certificació emesa per l'AEAT de no estar obligat
a fer declaració per aquest impost.
S'entén com família monoparental, la constituïda per un sol progenitor amb el
qual conviuen els fills, nascuts o adoptats, i dels quals
constitueix l'únic sustentador. Per acreditar la condició família monoparental serà
necessari aportar fotocòpia compulsada del llibre de
família amb un sol progenitor o certificat de defunció d'un dels dos progenitors.
També gaudiran d'aquesta reducció totes aquelles persones que siguin titulars de
la Renda mínima d'inserció, titulars o beneficiàries de la
Renda social garantida, o amb pensió no contributiva: còpia del document
acreditatiu expedit per l'òrgan competent.
5. Aquest descomptes no són acumulatius. En el cas de que es doni mes d'una
circumstància que pot donar lloc a l'aplicació de varies
reduccions, s'aplicarà la més beneficiosa per a l'usuari.

Rebut de pagament al CC de Caixabank:

ES83 2100 0011 8802 0169 0880
A l’ingrés heu d’indicar el nom de l’alumne/a
Aquest justificant d’ingrés ens l’heu de remetre per correu electrònic a
admiescolamusica@gmail.com de l’1 al 10 de juliol.

♪

Indicar al centre per escrit al correu admiescolamusica@gmail.com com es
volen fer el pagament de les mensualitats.
Hi ha dos formes:
o Ingrés/transferència al CC del centre (enviant justificant bancari per
correu electrònic)
o

Domiciliació bancària (aportant un certificat del banc amb l’ IBAN i
CC per correu electrònic)

TOTA LA DOCUMENTACIÓ DE LA NOVA INSCRIPCIÓ L’HEU REMETRE PER
CORREU ELECTRÒNIC

