INS
STRUCC
CIONS BONIFI
B
ICACIO
ONS CUR
RS 2021/
/2022
Term
mini de sol·liicitud i pressentació de ddocumentacció per les matrícules
m
dee continuïtaat i els
nous admesos: des
d del 28 de
d juny al 2 de juliol (aamb cita prè
èvia).
Es deetermina trees tipus de bonificacion
b
ns (70%, 50%
%, 30%), en funció de lla renda calcculada
per a la unitat fam
miliar i el no
ombre de m
membres d’aqquesta.
Les bbonificacion
ns dels preu
us públics s ’atorgaran únicament
ú
en
e relació a la normatiiva de
preuss públics d’ensenyamen
nts musicalss. Aquells allumnes que gaudeixin dd’una bonifficació
del 770%, 50%, o 30% gau
udiran de laa mateixa reducció dell preu del sservei de préstec
d’insttrument.
L’òrggan competeent de l’IME
EB és qui deetermina la concessió
c
dee les bonificcacions en donard
se elss requisits establerts. Peer establir laa base de càllcul anual de la unitat fa
familiar i sab
ber en
quin tram de bonificació
b
es troba, e s calcula laa suma delss ingressos anuals quee, per
pte, percep aquesta
a
unittat, i es relacciona el totaal d’ingressoos amb el no
ombre
qualssevol concep
total de membres de la unitaat familiar.
Als eefectes de càlcul dels ingressos ffamiliars, só
ón membres computabbles de la unitat
familliar:
o L
L’alumne peel qual es soll·licita la boonificació.
o E
El pare i la mare o tuto
ors/es legals de l’alumnaat. En cas de divorci o separació leegal, si
lla guarda i custòdia
c
del nen/a és c ompartida es
e tindran en
n compte iggualment less dues
rrendes. Si la
l guarda i custòdia deel nen s’atriibueix a un sol tutor, no serà meembre
ccomputable aquell/a exx cònjuge quue no convissqui amb el nen/a, peròò tanmateix sí que
sserà membrre computab
ble el/la nouu cònjuge o unit per anààloga relacióó, així com laa seva
rrenda. A la renda del tu
utor que té lla guarda i custodia
c
s’affegirà la pennsió d’alimen
ntació
ii/o compen
nsatòria qu
ue estableixii la sentèn
ncia. En caas de famílilia monopaarental
ss’acreditarà amb el carn
net vigent o,, en el seu defecte,
d
llibree de família on únicameent ha
dde contar un
n sol tutor.
o E
Els/les germ
mans/es menors de 25 aanys que co
onvisquin en
n el domicili familiar a laa data
dde matrículaa.
o E
Els/les germ
mans/es majors de 255 anys nom
més amb diiscapacitat ffísica, psíqu
uica o
ssensorial quue convisquin
n a la data dde matrícula..
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dars de ren
nda
Llind
Els lllindars de reenda que no pot superarr la unitat faamiliar per teenir dret a b onificació só
ón els
següeents:
Mem
mbres de laa unitat fam
miliar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Llindar màxim
m
de re
enda (EUR
R)
13.943,53
3
20.915,29
9
25.098,35
5
29.281,41
1
33.464,47
7
37.647,52
2
41.830,58
8
46.013,64
4
50.196,70
0
54.379,76
6

A paartir de l’on
nzè membre de la uniitat familiarr, s’afegiran 3.282 euroos per cadaa nou
mem
mbre computtable.
Factoors de correcció de la reenda familiarr disponible:
o Famílies nombroses,, monoparenntals.
o Membre//s amb discapacitat recooneguda iguual o superio
or 33% .
Tram
ms de bonifficació sego
ons ingresssos familiarrs ajustats:
Mem
mbres de
la família
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

70 %
Fins a
6.971,77
10.457,65
12.549,18
14.640,71
16.732,24
18.823,76
20.915,29
23.006,82
25.098,35
27.189,88

50 %
Dee
6.971,778
10.457,,66
12.549,,19
14.640,,72
16.732,,25
18.823,,77
20.915,,30
23.006,,83
25.098,,36
27.189,,89
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a
9.760,47
14.640,70
17.568,85
20.4496,99
23.4425,13
26.353,26
29.2281,41
32.2209,55
35.137,69
38.065,83

30%
De
9.760,48
14.640,71
17.568,86
20.497,00
23.425,14
26.353,27
29.281,42
32.209,56
35.137,70
38.065,84

a
13.943,,53
20.915,,29
25.098,,35
29.281,,41
33.464,,47
37.647,,52
41.830,,58
46.013,,64
50.196,,70
54.379,,76

pág. 2

Un ccop determiinat el perccentatge de bonificació
ó que li corrrespon, en funció del tram
assignnat segons els
e ingressoss familiars (aajustats a la baixa
b
si hi ha
h persones aamb discapaacitats
a la ffamília, o es tracta de faamílies nombbroses o mo
onoparentals), es farà unn salt de trram si
el benneficiari de la
l bonificaciió compleix alguns dels següents requisits:
1. Si té un infantt en acollimeent (es consiidera també membre dee la unitat fam
miliar).
2. Si coexisteixen dos germ
mans o més matriculats en el mateiix curs escoolar a les Esscoles
Muniicipals de música
m
o el CMMB.
C
A dos german
ns matriculatts simultàniiament correespon
un saalt de tram i a tres germaans, dos tram
ms.
Sol·llicituds i do
ocumentaciió a presen
ntar:
Les sol·licituds de bonificaació s’hauraan de preseentar en el centre (Addministració- 1a
Plan
nta). Per a presentar
p
la documentaació cal dem
manar cita
a prèvia al correu electtrònic
cmm
mb@bcn.cat o per telèfon al 93.458.443.02.
- Si laa bonificació
ó es sol·licitta per a més d’un memb
bre de la fam
mília, es pressentarà un im
mprès
per a cada mem
mbre, però només
n
caldrrà lliurar un
n exemplar de
d la docum
mentació ad
djunta,
semppre que l’alum
mnat estiguii matriculat en el mateixx centre.
A la ssol·licitud caaldrà adjunttar l’originaal i fotocòpiia de la segü
üent documeentació:
‐

‐
‐

‐
‐

Declaracció anual dee l’IRPF (aamb segell de l’entitatt bancària o codi segu
ur de
certificacció de preseentació per internet), o certificat d’imputacioons de l’Aggència
Tributàriia si no està obligat a ferr la declaració, correspo
onents a l’eexercici 20220.
Llibre dee família (tottes les pàginnes).
Documeent emès perr la seva entiitat bancàriaa, on consti compte
c
corrrent amb 244
dígits forrmat SEPA a l’estat espaanyol i el/s titular/s i NIF
N / NIE o passaport dels
d
mateixoss i identificacció dels matteixos.
Volant de
d convivènccia emès perr l’Ajuntameent.
Si escau:
o Certificat
C
que acrediti laa discapacitaat del/s mem
mbre/s del nnucli familiaar i el
g de discaapacitat.
grau
o Carnet
C
de fam
mília nombrrosa o mono
oparental viggent.
o Sentència
S
o conveni
c
de sseparació o divorci
d
(doccument oficiial)
o Resolució
R
d’acolliment de la Direecció Geneeral d’atenciió a la Inffància
l’Adolescènciia.
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En eels casos en què el/la sol•licitant aal•legui la seeva independ
dència econnòmica, qualsevol
que ssigui el seu estat civil, haurà
h
d’acreeditar aquessta circumstàància, els m
mitjans econò
òmics
amb què comptta i la titularritat o lloguuer del seu domicili. De no justificcar suficienttment
aquessts extrems, la sol•licitud serà deneggada.
En eels casos d’aalumnat major
m
d’edatt i que al·leguin inde
ependènciaa econòmicca, cal
aporttar la següen
nt documenttació:
‐

‐
‐

Declaracció anual dee l’IRPF (aamb segell de l’entitatt bancària o codi segu
ur de
certificacció de preseentació per internet), o certificat d’imputacioons de l’Aggència
Tributàriia si no està obligat a ferr la declaració, correspo
onents a l’eexercici 20220.
Contractte de lloguerr d’arrendam
ment on conssti com a titular l’alumnne/a.
Documeent emès peer la seva enntitat bancàària, on con
nsti compte corrent am
mb 24
dígits forrmat SEPA a l’estat esppanyol i el/ss titular/s i NIF
N / NIE
E o passaporrt dels
mateixoss i identificacció dels matteixos.

En eel supòsit que
q les daades siguin
n incomplertes o man
nqui docum
mentació, no
n es
podrrà acceptar la sol·licitud. En el momeent de la cita, cal aportar to
ota la
docu
umentació requerida
r
per
p tal de seer admesa a tràmit.
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