BASES AJUTS FORMACIÓ MUSICAL – EMIPAC - ICUB

1. Objecte:
L’associació Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya (EMIPAC)
va néixer de la mà d’un col·lectiu de centres d’ensenyament musical i
d’escoles de música de Catalunya per tal de millorar l’educació musical del
nostre país.
EMIPAC en col·laboració amb l’ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) han
signat un Conveni de Col·laboració en virtut del qual es posa en marxa un
Programa d’Ajuts per a les famílies amb dificultats econòmiques els fills-es
de les quals han dut a terme estudis musicals durant els curs 2017-2018.
La finalitat d’aquest programa d’ajuts és subvencionar a aquestes famílies
amb dificultat econòmiques una part del cost dels estudis musicals que es
porten a terme a Escoles de Música de titularitat privada del municipi de
Barcelona autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
2. Règim aplicable.
Els ajuts es regiran pel Capítol II del Real Decret 1721/2007, de 21 de
desembre, per el que s’estableix el règim de les beques i els ajuts a l’estudi
personalitzat i l’art. 8, 9 i 10 del Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, per
el que s’estableix els llindars de renda i patrimoni familiar de les beques i
ajuts a l’estudi per al curs 2017-2018.
3. Principis inspiradors.
El procediment per a la concessió d’aquest ajuts es regiran pels principis de
publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i
eficiència, igualtat i no discriminació.
4. Destinataris.
Podran optar als ajuts, els estudiants que durant el curs acadèmic 20172018 compleixin tots els següents requisits:
4.1. Matriculats durant el curs acadèmic 2017-2018 a Escoles de música
privades de Barcelona autoritzades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
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4.2. Que hagin cursat un mínim de 6 mesos, inclòs el mes de Juny de
2018.

4.3. Que els alumnes hagin nascuts entre l’1 de gener del 2000 i el 31 de
desembre de 2013.

4.4. Els alumnes i tota la unitat familiar es trobin empadronats al municipi
de Barcelona a data d’inici del curs escolar 2017-2018.

5. Crédit pressupostari.
L’import total màxim destinat a la finançament dels ajuts ascendeix a CENT
TRENTA - SET MIL EUROS (137.000.-€) un cop deduïts els imports de
les despeses de gestió que consten establertes al Conveni signat entre
EMIPAC i l’ICUB de data 23 de desembre de 2017.
6. Requisits econòmics.
Els límits de Renda Familiar Computable per poder sol·licitar aquests ajuts
son els establert a l’article 8 apartat segon del Reial Decret 726/2017, de 21
de juliol, que es corresponen amb el llindar 2 de renda, i son els següents:
Número de membres a la família
Llindar de renda en Euros (€)
Famílies d’un sol membre
13.236.-€
Famílies de dos membres
22.594.-€
Famílies de tres membres
30.668.-€
Famílies de quatre membres
36.421.-€
Famílies de cinc membres
40.708.-€
Famílies de sis membres
43.945.-€
Famílies de set membres
47.146.-€
Famílies de vuit membres
50.333.-€
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.181.-€ per cada nou membre
computable de la família
Per al càlcul de la renda familiar es tindran en compte les previsions
contingudes a l’art. 9 i 10 del Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, per la
qual cosa tots els sol·licitants hauran de lliurar els documents
complementaris que els siguin sol·licitats un cop revisada la seva sol·licitud
per tal de determinar amb exactitud aquests paràmetres.
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7. Quantia de l’ajut.

7.1. La quantia dels ajuts vindrà determinada per l’aplicació d’un
percentatge del 60% o el 50% sobre el Cost del Curs Ajustat (CCA) o
com a màxim sobre el Cost del Curs Real (CCR). No obstant, en
qualsevol cas l’ajut no superarà el 60% del Cost del Curs Real o del
Cost del Curs Ajustat i sempre aplicant els límits establerts a
aquestes bases per franges d’edats i unitats familiars.
7.2. El Cost del Curs Ajustat (CCA) a la càrrega lectiva es calcula de la
següent forma:
-

Cost ajustat individual: Cada minut setmanal de classe individual es
multiplicarà per 2,00.-€ i desprès per la totalitat de mesos cursats en
classes individuals.

-

Cost ajustat col·lectiu: Cada minut setmanal de classe col·lectiva es
multiplicarà per 0,75.-€ i desprès per la totalitat de mesos cursats en
classes col·lectives.

-

Cost del Curs Ajustat total: es la suma del cost ajustat individual i del
cost ajustat col·lectiu.

7.3. Per Cost del Curs Real (CCR) s’entén, l’import del curs certificat per
l’escola i que s’acrediti haver estat abonat per la família del beneficiari
mitjançant els rebuts i /o factures i els corresponents justificants de
pagament (preferiblement bancari). Inclou matrícula i rebuts mensuals
restant exclosos els costos dels materials de la formació així com els taller i
seminaris.
7.4. Un cop determinat el Cost del Curs Ajustat (CCA) es compararà amb el
Cost del Curs Real (CCR) i es prendrà com a base final pel càlcul de l’ajut
l’inferior dels mateixos aplicant-se posteriorment els límits quantitatius als
ajuts en funció de les edats dels alumnes segons les següents franges i
límits:
-

Alumnes nascuts entre el 2010 i el 2013: 900.-€

-

Alumnes nascuts entre el 2009 i el 2006: 1.600.-€.

-

Alumnes nascuts entre el 2005 i el 2000: 2.200.-€
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7.5. Addicionalment, s’estableix un límit de 2.500.-€ per cada unitat
familiar, independentment del nombre de sol·licituds que hagi presentat.
7.6. Finalment, un cop obtinguda la Renda Familiar i posteriorment la Renda
Personal Disponible, aquesta última s’utilitzarà per establir l’ordre de
prioritat per rebre els ajuts fins l’esgotament de la partida pressupostària,
segons els següents paràmetres:

-

Les Rendes Personals Disponibles entre 0 i 8.824.-€ tindran dret a
percebre un ajut final del 60% de la quantitat calculada segons el que
estableixen les presents Bases.

-

Les Rendes Personals Disponibles de més de 8.824.-€ tindran dret a
percebre un ajut final de 50% de la quantitat calculada segons el que
estableixen les presents Bases.

8. Beneficiaris.
L’ordre dels beneficiaris dels ajuts s’estableix en funció de la renda de la
unitat familiar, tenint prioritat les rendes més baixes sobre les més altes.
L’assignació pressupostaria es distribuirà fins que s’esgoti la totalitat del
crèdit pressupostari.
El llistat dels alumnes beneficiaris dels ajuts es publicarà al portal web
d’EMIPAC (www.emipac.org) amb el número de referència de cada
sol·licitud assignat en el moment de la seva presentació.
9. Publicitat de la convocatòria i les Bases.
Tant la convocatòria com les Bases que regulen la concessió d’aquests ajuts
es faran públiques tant a la web d’EMIPAC com a totes les escoles de
música de titularitat privada de Barcelona i autoritzades pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
10. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds.
Per poder ser beneficiari dels ajuts, les sol·licituds s’hauran de
complimentar mitjançant el model de sol·licitud que es pot descarregar des
del
portal
web
de
l’entitat
EMIPAC
en
el
següent
enllaç:
http://www.emipac.org/ajuts1718
Cada sol·licitant utilitzarà una sol·licitud per cada alumne que sol·liciti l’ajut,
independentment de que varis sol·licitants formin part de la mateixa unitat
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familiar. La concessió de l’ajut, en el cas de que li correspongui, es
realitzarà de forma individualitzada per a cada sol·licitant que pugui resultar
beneficiari amb els límits establerts per unitat familiar a les presents bases.
No s’admetran a registre sol·licituds amb defectes o no
acompanyades de tota la documentació especifica de l’apartat 13.
Les sol·licituds es presentaran al despatx de l’assessoria jurídica LLITERAS
& CIA, S.L. al Carrer Aribau, 168-170, 6º -3ª prèvia cita a concertar
trucant al Tel. 93 241 90 80 en el següent horari: de dilluns a dijous de
10:00 a 12:00 i divendres de 9:00 a 13:00 hores. Les cites prèvies
s’hauran de concertar en el període comprès entre la data de
publicació de les bases a la web d’EMIPAC i fins al dia 29 de juny de
2018.
En cas de no concertar cita prèvia en aquest període no s’admetrà la
sol·licitud.
Les sol·licituds hauran de ser complimentades i signades pel pare o mare de
l’alumne o, en el seu cas, el representant o tutor legal, excepte en els
supòsits de separació o divorci, en els que ho sol·licitarà el progenitor que
tingui la custodia del menor i si la custòdia és compartida qualsevol dels
progenitors.
El període per presentar les sol·licituds es del 20 de juny de 2018 fins al
6 de Juliol de 2018.
Tot i que per concertar cita prèvia podran trucar al despatx de l’assessoria
jurídica LLITERAS & CIA, S.L. a partir de la publicació de les presents bases
a la web d’EMIPAC i fins el 29 de juny de 2018.
11. Fases del procediment.
La instrucció dels expedients consta de quatre fases:
-

Primera fase: presentació de les sol·licituds presentades durant el
termini establert a les presents bases 20 de juny de 2018 fins al 6 de
Juliol de 2018 i amb cita prèvia concertada.

-

Segona fase: revisió dels expedientes presentats del 9 al 13 de Juliol
de 2018. En el cas de que es trobin defectes formals a la documentació
presentada o es demani informació i/o documentació addicional, EMIPAC
requerirà als sol·licitants per tal que en el termini de 3 dies laborables
procedeixen a esmenar o aportar la documentació demanada, amb
l’advertiment de que en el cas de no aportar la documentació sol·licitada
en el temps i forma, s'entendrà que el sol·licitant desisteix de continuar
en el procés i quedarà exclòs la tramitació de la sol·licitud.
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-

Tercera fase: un cop finalitzat el termini per esmenar sol·licituds o
aportar la documentació addicional requerida, l’òrgan gestor procedirà al
seu examen i proposta de resolucions a la Junta d’EMIPAC com a màxim
el 31 de juliol de 2018.

-

Quarta fase: EMIPAC publicarà al portal web les resolucions definitives
de la concessió dels ajuts als beneficiaris com a màxim el 31 de juliol
de 2018.

-

Des del moment de la publicació els sol·licitants podran demanar la
justificació de la resolució positiva o negativa en el termini màxim de 2
dies laborables, i com a màxim el dia 2 d’agost de 2018.

12. Auditoria i Pagament.
Un cop publicades les resolucions definitives i abans del pagament dels
Ajuts es procedirà a fer l’auditoria del procediment de concessió i un cop
finalitzada l’auditoria EMIPAC procedirà al pagament dels Ajuts directament
als beneficiaris informant del pagament als auditors que lliuraran el seu
informe final a EMIPAC com a màxim el dia 21 de setembre de 2018.
EMIPAC procedirà a fer els pagaments dels ajuts directament als beneficiaris
en el termini màxim del 20 de setembre de 2018 per transferència bancària
al compte corrent facilitat pel beneficiari l’import de l’ajut concedit.
13. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.
La documentació que ha de acompanyar la sol·licitud, es la següent:
13.1. Fotocopia del DNI/NIE o Passaport en vigor del sol·licitant.
13.2. Certificat d’empadronament i/o convivència de la unitat familiar al
municipi de Barcelona, expedit per l’ajuntament de Barcelona amb
data d’expedició de 2018.
13.3. Fotocopia del llibre de família amb tots els seus components.
13.4. En cas de separació o divorci, aportar copia de la sentencia judicial
que acrediti qui ostenta la custodia. Si el procediment judicial es
troba en tràmits, s’aportarà Certificat acreditatiu del Jutjat conforme
està en tramitació i/o el Conveni Regulador si existeix on es
determina qui té la custodia del menor.
13.5. Si escau, fotocopia del Carnet de família nombrosa en vigor.
13.6. Si escau, fotocopia del Carnet de família monoparental en vigor.
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13.7. Si escau, Certificat acreditatiu del reconeixement del grau de
discapacitat o minusvàlid de qualsevol membre de la unitat familiar,
reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

13.8. Fotocopia del primer full de la llibreta bancària del sol·licitant o del
progenitor que el representa legalment en la seva sol·licitud o
certificat emes per l’entitat bancària on es trobi el compte corrent del
sol·licitant (IBAN) i titulars del compte.

13.9. Declaració de la Renda (IRPF) de l’any 2017 amb justificant de
la seva presentació a l’Agència Tributària o certificat d’imputació
de rendes de l’any 2017 en el que constin els ingressos obtinguts
durant l’exercici 2017 o si no ha tingut cap ingrés (AEAT), de tots el
membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

13.10.
Certificat emès per l’escola on apareguin les següents dades:
dades de l’escola, dades del sol·licitant, assignatures cursades (nom
de l’assignatura, total de mesos cursats, hores de l’assignatura
setmanal amb indicació de les hores de classe col·lectiva i/o
individual), cost total del curs, i haurà de ser signat pel director de
l’escola.

13.11.
Rebuts bancaris o rebuts de pagament en efectiu (amb la
corresponent identificació legal i fiscal de l’escola i de la persona que
fa el pagament) signats o amb el segell de l’escola de “pagat”.

14. Membres computables – Unitat Familiar.

14.1. Son membres computables, aquells que convisquin en el mateix
domicili el beneficiari de l’ajut: pare i mare del sol·licitant; el tutor o
persona encarregada de la guarda i custodia o protecció del menor, si
escau; els germans/es solters del sol·licitant menors de 25 anys
sempre que convisquin en el mateix domicili que el sol·licitant o
major d’edat incapacitats judicialment, subjectes a la pàtria potestat;
avis i avies que convisquin en el mateix domicili que el sol·licitant.
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14.2. En els supòsits que el menor estigui en situació d’acolliment, seran
d’aplicació a la família d’ acollida els mateixos paràmetres descrits en
els presents Bases.

14.3. En cas de divorci o separació legal acreditada mitjançant Sentencia
judicial dels pares no es considerarà membre computable aquell dels
quals no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant, tindrà la
consideració de membre computable y sustentador principal, el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació la declaració d’IRPF
del 2017 de la qual s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud
per tal de determinar la renda i patrimoni familiars.

14.4. En tot cas serà d’aplicació les consideracions contingudes a l’art. 14
del Real Decret 1721/2007.

15. Càlcul de la Renda Familiar.

15.1. La renda familiar es calcula per l’agregació de les rendes de l’any
2017 de cadascun dels membre computables de la unitat familiar que
hagin obtingut ingressos de qualsevol natura calculats segons la
normativa reguladora de l’IRPF estatal durant l’exercici 2017.

15.2. Es sumarà la base imposable general i la base imposable de l’estalvi,
amb l’exclusió de tots els saldos nets negatius dels guanys i pèrdues
patrimonials de 2013 a 2016 i el saldo negatiu de rendiments del
capital mobiliari de 2013 a 2016 a integrar a la base imposable de
l’estalvi. D’aquest resultat es restarà la quota resultant de
l’autoliquidació.

15.3. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables
que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració per
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es sumarà la base
imposable general i la base imposable de l’estalvi i es restaran els
pagaments a compte efectuats.
16. Deduccions de la Renda Familiar.
En el curs 2017-2018, s’aplicaran les següents deduccions:
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16.1. El 50% dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de
la família diferent dels sustentadors principals.
16.2. 525.-€ per cada germà que sigui membre computable i convisqui
amb el sol·licitant quan es tracti de famílies nombroses de categoria
general, i 800 euros si es tracta de famílies nombroses de categoria
especial.
16.3. 1.811.-€ per cada germà de l’estudiant – sol·licitant o el propi
estudiant - sol·licitant que tingui una discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%, o fins i tot si es el propi alumne - sol·licitant qui te
reconeguda la discapacitat.
16.4. 2.881.-€ per cada germà de l’alumne - sol·licitant o el propi alumne sol·licitant que tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al
65%.
16.5. El 20% de la renda familiar quan l’alumne - sol·licitant sigui orfe
absolut.
16.6. Per al càlcul dels llindars de renda, els ingressos dels sustentadors
principals computen al 100%, mentre que els sustentadors no
principals computen al 50%.
17. Aclariment dels termes emprats.
17.1. Sustentador principal: son el pare i la mare (o tutor o persona
encarregada de la guarda, custodia i protecció del menor). La seva
renda computa al 100%.
17.2. Sustentador no principal: son els germans/es i avis/es de l’alumne sol·licitant sempre que convisquin en el mateix domicili que l’alumne
- sol·licitant.
17.3. Membres computables i determinació de la unitat familiar: son
membres computables, aquells que convisquin en el mateix domicili
del beneficiari de l’ajut, és a dir, de l’alumne – sol·licitant: pare i
mare de l’alumne - sol·licitant; el tutor o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor, si escau; els germans/es de l’alumnesol·licitant sempre que convisquin al mateix domicili que l’alumne
-sol·licitant; avis i avies que convisquin al mateix domicili que
l’alumne - sol·licitant.
17.4. Pares divorciats/separats legalment: no es considera membre
computable aquell que no conviu amb l’alumne - sol·licitant.
S’inclourà en aquest cas com a sustentador principal al nou cònjuge o
nova parella unida per anàloga relació que tingui el pare o mare.
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17.5. Si el regim de custodia es el de custodia compartida, els membres
computables seran el pare i la mare de l’alumne - sol·licitant de l’ajut,
els seus fills comuns i els ascendents del pare i mare que justifiquin
la seva residencia al mateix domicili que els anteriors amb al
certificat d’empadronament.
18. Protecció de dades.
En el desenvolupament de les actuacions objecte de la present convocatòria
d’ajuts s’estarà en tot moment a l’establert al Reglament (UE) 2016/649 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades.
19. Revocació dels ajuts.
En qualsevol moment i fins a un termini màxim de quatre anys EMIPAC
tindrà dret a revisar els ajuts que hagin estat atorgats en virtut de les
presents bases. Si com a conseqüència d’aquesta revisió EMIPAC constatés
que hi ha hagut un error o incidència que ha comportat atorgar un ajut que
no complia els requisits establers a les presents bases, tindrà dret a
sol·licitar al beneficiari de l’ajut el reemborsament del mateix.
Aquest reemborsament es farà per part de l’alumne a EMIPAC en un termini
màxim de 7 dies naturals, amb meritació d’interessos legals en cas de no
reemborsament en aquest termini. Així mateix es portarà a terme un
abonament de la factura que en el seu moment s’hagués emès per part de
l’escola a EMIPAC per la totalitat de l’ajut o per l’import que es detecti que
hagi abonat erròniament. En cas d’haver d’iniciat un procediment judicial
per a obtindre el reemborsament de l’import de l’ajut, el beneficiari haurà
d’assumir els costos judicials (honoraris d’advocat, procurador i taxes
judicials segons Normativa Col·legial).
20. Acceptació i interpretació de les Bases.
La mera participació en la convocatòria dels ajuts d’EMIPAC mitjançant la
presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions
establertes a les presents bases.
La interpretació de les mateixes correspon a la Junta Directiva d’EMIPAC
com a òrgan competent de la gestió i resolució del procediment.
EMIPAC es reserva el dret de modificar el contingut de les presents Bases
en qualsevol moment en el supòsit de que sorgeixi qualsevol circumstancia
imprevista que estigui fora del seu raonable control, ja sigui fortuïta, de
força major o per l’activitat irregular dels sol·licitants o d’un tercer, sense
que EMIPAC incorri en responsabilitat alguna.
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EMIPAC podrà a la seva sencera discreció i en qualsevol moment, excloure a
qualsevol alumne - sol·licitant, quan per qualsevol motiu de la seva
intervenció no sigui apropiada, convenient o respectuosa amb el
compliment de les presentes Bases, o per vulneració de l’alumne- sol·licitant
de qualsevol de les normes recollides en les presents Bases. En cas d’error,
malentès o qualsevol conflicte en relació al funcionament de qualsevol part
del procediment de l’atorgament de l’ajut, la decisió que prengui EMIPAC
serà concloent i definitiva.

Barcelona, 31 de maig de 2018.
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