ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS D’IGUALADA
PROPOSTES SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME
AUTÒNOM MUNICIPAL D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA
11 DE MAIG DE 2021
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME EL DIA 13.04.2021

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA – CURS 2021/2022
Vista la conveniència de revisar les taxes corresponents a l’Organisme Autònom Municipal
d’Ensenyaments Artístics d’Igualada;
Atès el que preveu l’article 16 dels Estatuts de l’Organisme Autònom, en concordança amb el
previst al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals;
Es proposa al Consell Rector l’adopció de l’acord següent:
Proposar al Ple municipal que aprovi les modificacions distribuïdes en les tarifes previstes a l’ordenança
reguladora de les taxes per a la Prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure, apartat E).
2.- Ensenyaments especials -Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics
d’Igualada que es detallen a continuació:
E) Ensenyaments especials:
2.- Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada.
2.1.) Ensenyaments no reglats
2.1.1.- Música
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost)
MusicArt
Beceroles musicals
Música I
Música II
Música III
Música IV
Música V
Música VI (A)
Música VI (PAGP)

45,06 €/curs
27,13 €/mes
20,33 €/mes
45,00 €/mes
64,31 €/mes
73,17 €/mes
78,72 €/mes
90,25 €/mes
84,26 €/mes
107,25 €/mes

La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE.
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Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop
formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa baixa.
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, mitjançant
l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor
d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del
mes següent.
Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i
familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En
cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la
documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.
Les famílies nombroses, empadronades a Igualada i a municipis amb conveni amb l’Ajuntament
d’Igualada gaudiran de la bonificació del 50% o 100% de la taxa, si compleixen els requisits previstos a
la llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses.
Per poder gaudir de les bonificacions econòmiques en concepte de família nombrosa, caldrà que la
documentació acreditativa d’aquesta condició estigui convenientment actualitzada; la família serà
responsable de l’actualització del document i de presentar-lo al centre. La no justificació comporta
la pèrdua immediata de la bonificació. D’altra banda, quan la justificació es fa efectiva amb
posterioritat a la pèrdua de la bonificació, aquesta no tindrà efectes retroactius d’aplicació.
Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a impartir de
forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà una bonificació del
25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si aquest fet es produeix, les
persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser virtuals, podran sol·licitar per escrit
la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin fins a
final de curs
2.1.2.- Tot els ensenyaments artístics.
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost)
Mòdul Individual – 1 (majors de 18 anys)
Mòdul Individual – 1 (menors de 18 anys)
Mòdul Individual – 2 (majors de 18 anys)
Mòdul Individual – 2 (menors de 18 anys)
Mòdul grup 1
Mòdul grup 2
Mòdul grup 3
Mòdul grup 4
Mòdul grup 5
Mòdul grup 6
Mòdul grup 7
Mòdul grup 8
Mòdul grup 9
Mòdul grup 10
Llicència Adobe

45,06 €/curs
48,52 €/mes
44,38 €/mes
86,85 €/mes
67,79 €/mes
17,49 €/mes
20,33 €/mes
21,88 €/mes
24,66 €/mes
27,13 €/mes
29,28 €/mes
30,56 €/mes
37,20 €/mes
57,54 €/mes
66,29 €/curs
25,00 €/curs

El mòdul individual 1 correspon a classes de 30 minuts de durada a la setmana.
El mòdul individual 2 correspon a classes de 50min. de durada a la setmana.
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Els conceptes de Mòdul Grup (1,2,3...) s’aplicaran en funció de la dedicació horària i del nombre
d’alumnes de cada grup o taller.
El professorat, PAS i l’alumnat d’ensenyaments reglats de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
gaudiran d’una bonificació del 100 % en la matrícula en cursos d’ensenyaments no reglats
organitzats per l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.
La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE.
Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop
formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa baixa.
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, mitjançant
l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor
d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del
mes següent.
Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i
familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En
cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la
documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.
Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a impartir de
forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà una bonificació del
25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si aquest fet es produeix, les
persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser virtuals, podran sol·licitar per escrit
la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin fins a
final de curs
2.2.- Ensenyaments reglats
2.2.2.- Art i disseny
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost)
Cicle Formatiu de grau mig
Cicle Formatiu de grau superior
Obra Final (Grau mitjà LOGSE)
Mòdul solt
Fotocòpia en color i paper qualitat
Llicència Adobe
Sortida cultural tipus 1
Sortida cultural tipus 2
Servei d’Assessorament acadèmic (LOGSE i LOE)
Servei de Reconeixement acadèmic (LOGSE)
Servei de Reconeixement acadèmic (LOE)
 El preu no inclou el material del curs

70,51 €/curs
51,84 €/mes
56,84 €/mes
70,51 €/curs
1,35 €/hora
0,55 €
25,00 €/curs
15,00 €
18,00 €
60 €
40 €/mòdul
18 €/unitat formativa

Això no obstant, el Ple resoldrà allò que més convingui als interessos municipals.
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