
Estimats pares i mares:

Ens posem en contacte amb vostés a fi de facilitar-los la nova ordenança municipal quant
a bonificacions en concepte de matrícula i taxes per al pròxim curs 2020/21. En data de
hui  encara  no tenim dates  per  a  la  realització  de  les  matrícules  dels  alumnes/as  del
centre, però com el tràmit per a l'obtenció de la bonificació a què ens referim és un poc
llarga, per la qual cosa considerem convenient iniciar com més prompte millor els tràmits.

La dita ordenança la poden consultar en la web de l'Ajuntament d'Alcoi (TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVICI D'ENSENYANÇA EN ELCONSERVATORIO MUNICIPAL DE
MÚSICA I DANSA I DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS).
Si desitgen acollir-se a la bonificació referida en l'apartat 5.4.1.  posen-se en contacte
amb la Secretaria del Centre telefònicament en horari de 10 a 13 hores o per correu
electrònic (conservatorimusica@alcoi.org)  tan  ràpidament  com siga  possible  per  a
procedir  a  la  seua  tramitació. Per  a  això  hauran  de  firmar  una  autorització  a
l'Ajuntament que possibilitarà obtindre les dades necessàries per a determinar la renda i el
patrimoni familiar, així com l'accés al Padró d'habitants als efectes oportuns. La finalitat
d'esta és calcular la tarifa establida en l'Ordenança Municipal de la Taxa per la prestació
del  servici  d'ensenyança  en  el  Conservatori,  a  través  de  l'Agència  Estatal  de
l'Administració  Tributària.

Documentació a adjuntar   (termini màxim d'entrega divendres dia 29 de maig):

 MODEL D'A  UTORITZACIÓ: Per a tots els membres empadronats en la vivenda de
l'alumne/a.  El  present  document  ha  d'acompanyar-se  de la  fotocòpia  del  D.N.I.
del/els  autoritzant/s'incloent  a  l'alumne/a  i  la  seua  validesa  es  limita  a  esta
sol·licitud. La dita autorització ha d'anar firmada tant pels tutors i per l'alumne/a siga
o no major d'edat del menor si és el cas.  Els no residents en la ciutat d'Alcoi,
deuran d'aportar certificat de convivència de tota la unitat familiar.

 TÍTOL O CARNET INDIVIDUAL DE FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL:
Les persones que complisquen els requisits establits en la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, deuran de presentar original i
còpia de l'esmentat Títol  o Carnet  Individual  de Família Nombrosa per a poder
percebre  la  bonificació  del  50%  en  les  taxes  de  matrícula  i  en  les  quotes
trimestrals.  Així  mateix,  es  requerirà  la  mateixa  documentació  mencionada
anteriorment per a les famílies monoparentals d'acord amb la legislació de la
Generalitat Valenciana.

 ALUMNES BECATS EN EL CONSERVATORI DE MÚSICA: per a tindre dret  a
beca els alumnes pertanyents a les institucions musicals alcoianes, sempre que
estiguen en actiu;  deuran de presentar  INDIVIDUALMENT un certificat  que li'ls
acredite que pertanyen a la dita institució indicant l'especialitat instrumental per a la
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qual sol·liciten la plaça. Així  i  tot  per a poder disfrutar de la bonificació hauran
d'obtindre una nota mitjana de 7.

5.4. BONIFICACIONS DE LES TARIFES

5.4.1. Els  membres  de  les  unitats  familiars  que  es  matriculen  en  el
Conservatori de Música o Dansa els ingressos del qual per capita no
superen  l'Indicador  Públic  de  Renda  d'Efectes  Múltiples  (IPREM  -
http://www.iprem.com.es/2020.html) de  l'any  de  la  matriculació  gaudiran
d'una  bonificació  del  50% en  les  taxes  de  matrícula  i  en  les  quotes
trimestrals. La present bonificació s'aplicarà també en els termes de la
Llei  40/2003,  de  18  de  novembre,  de  Protecció  de  les  Famílies
Nombroses.
Així mateix, s'aplicarà la bonificació a les famílies monoparentals amb
arreglament ala legislació de la Generalitat Valenciana. 

5.4.2. Alumnes becats en el Conservatori de Música: Tindran dret a beca els
alumnes pertanyents a les següents institucions alcoianes: bandes de
música,  Orquestra  Simfònica  i  Orquestra  de  Pols  i  Pua,  sempre que
estiguen en actiu; alumnes de l'Escola de Composició; i Cos de Ball del
Conservatori de Dansa. En el cas del Conservatori de Dansa precisaran
un any d'antiguitat per a ser becats.
Els alumnes becats tindran una bonificació del 50% en totes les tarifes
de matrícula. Per a disfrutar de la bonificació hauran d'obtindre una nota
mitjana de 7.
La present bonificació és acumulable a l'anterior i s'aplicarà després de
la mateixa. 

Alcoi, a 22 d'abril de 2020
L'Equip Directiu
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