
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL CURS 2015-2016 QUE CONVOCA L’EMIPAC PER A LA 
FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE 

BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

PRIMERA.- RÈGIM ESPECÍFIC DE LA CONVOCATÒRIA: En virtut de la present es fan constar 
a  continuació  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria  d’ajuts  per  al  curs  2015-2016  que 
convoca l’Associació Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya  (EMIPAC) 
per a la formació musical d’alumnes  de les Escoles de Música de titularitat privada i autoritzades 
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SEGONA.- ORIGEN DEL FONS DELS AJUTS:  Aquests ajuts tenen origen en el Conveni de 
Col·laboració signat el passat dia 31 de desembre de 2014 entre l’INSTITUT DE CULTURA DE 
BARCELONA (ICUB)  i  l’Associació  Escoles  de  Música  d’Iniciativa  Privada  Associades  de 
Catalunya  (EMIPAC). 

TERCERA.- IMPORT DELS FONS DELS AJUSTS SEGONS CONVENI: El Conveni preveu que 
l’import màxim destinat a aquest ajuts serà de 139.000.-€

QUARTA.- FINALITAT I FILOSOFIA DELS AJUTS: L'objecte, les condicions i la finalitat de la 
concessió dels ajuts, els requisits per sol·licitar-los i  la documentació que s'ha d'adjuntar a la 
sol·licitud, així com els criteris de valoració consten a les presents bases reguladores d'aquesta 
convocatòria. 

L’EMIPAC té voluntat de promoure l’educació musical, més enllà de l’àmbit dels seus associats, 
en el conjunt de la societat catalana, facilitant al màxim la possibilitat que els nois i noies del país 
puguin accedir a la formació musical  com a factor  de creixement personal i  cultural  i  com a 
desenvolupament de la creativitat. 

Aquests ajuts neixen amb la intenció d’ajudar econòmicament a aquelles famílies amb uns nivells 
de renda determinats i via reemborsament d’una part del costos dels cursos musicals afavorint 
així la continuació dels estudis iniciats pels seus fills.  

CINQUENA.- REGIM DE LA CONCESSIÓ DE L’AJUT: Aquests ajuts estan destinats a unitats 
familiars que tinguin uns determinats ingressos segons els llindars i criteris fixats pel Ministeri 
d’Educació al Reial Decret 472/2014 per a beques i ajuts a l’estudi i  es corresponen amb el 
llindar 2 de les mateixes.

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram. Per 
aquesta raó l’import dels ajuts variarà en funció dels ingressos familiars ajustats en funció d’uns 
percentatges establerts per renda familiar disponible per membre de la unitat familiar i en tot cas 
no podrà superar, en cap cas, l’import del 80% de l’import total del cost del curs ajustat (en 
aplicació dels factors correctors relatius a la càrrega lectiva del curs)  i en el seu cas del cost del 
curs real, ni la xifra màxima de 3.000.-€ per unitat familiar, ni els límits quantitatius per edats 
establerts a les presents bases.  

Els ajuts tindran caràcter voluntari i eventual. No generaran cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

1



Així mateix per a que es pugui atorgar l’ajut serà necessari que l’escola de música de titularitat 
privada i autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat compleixi i acrediti una 
sèrie d’obligacions. 

El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris dels ajuts seran els beneficiaris/
àries  de  la  mateixa  i  l’escola  de  música  de  titularitat  privada  i  autoritzada  pel  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya serà la perceptora de l’ajut.

El  procediment  de  concessió  de  l’ajut  es  tramitarà  en  règim  de  concurrència  competitiva, 
mitjançant una comparativa de les sol·licituds presentades a l’objecte d’establir una prelació entre 
les  mateixes  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  prèviament  fitxats  a  aquestes  bases 
reguladores i adjudicar els ajuts, amb els límits establerts a les presents bases i dins del crèdit 
disponible, a aquelles sol·licituds que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels criteris 
establerts a aquestes bases.

Serà l’Associació EMIPAC qui instruirà i resoldrà totes les sol·licituds en el termini màxim de dos 
mesos a comptar des de l’endemà del dia final de presentació de sol·licituds. En cas de desacord 
amb  els  resultats  de  la  Comissió  Avaluadora  de  l’EMIPAC,  en  la  instrucció  i  resolució  del 
procediment, l'Associació EMIPAC resoldrà en Junta.  

a) Termini de presentació de sol·licituds: Des del moment que es donin a conèixer els ajuts hi 
haurà  un  sol  termini  màxim de  presentació  d’ajuts.  EMIPAC pot  obrir  un  segon  termini, 
extraordinari, sempre i quan hi hagi crèdit pressupostari suficient.

-  Des de la data de convocatòria  (8 de febrer ) fins al 18 de març 2016.  

Pels alumnes inscrits al curs 2015-2016 s’informa específicament que la concessió dels 
ajuts tindrà caràcter retroactiu des de l'inici del curs 2015.

b) Forma de presentació de les sol·licituds: En paper, acompanyant la informació requerida 
amb  els  formularis  que  s'adjunten,  a  la  seu  d'EMIPAC  (carrer  Pere  Vergés  1,  Planta 
11,Despatx 11 -08020 Barcelona. Horari dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h., dimarts i 
dijous de 16 a 19h.  prèvia concertació de cita..

c)  Mitjà  de  notificació  de  les  resolucions:  A traves  de  notificació  personal  a  la  seu  de 
l’EMIPAC previ avís vía e-mail informant de la resolució. 
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BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A ALUMNES D’ESCOLES DE 
MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1.OBJECTE  :

EMIPAC, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona,  a través de l’ICUB, promou un 
programa d’ajuts per a famílies amb dificultats econòmiques que s’inicien el curs 2015-2016, 
dotat d’un total import màxim de 139.000.-€ un cop deduïdes les despeses de gestió tal i com 
està establert al propi conveni signat i que es distribuiran d’acord amb les presents  bases. En tot 
cas  aquest  import  està  condicionat  per  l’existència  de crèdit  adequat  i  suficient  per  part  de 
l’ICUB. 

2.FINALITAT DE L’AJUT  :

Els ajuts cobriran una part  dels imports dels  rebuts de la  formació a les escoles de música 
esmentades, i que en qualsevol cas no superarà el 80% del cost total del curs o del cost ajustat 
del curs segons els paràmetres establerts a les presents bases com a factors correctors relatius 
a la càrrega lectiva. En el cost total es computaran matriculació i  rebuts mensuals.  Restaran 
exclosos els costos dels materials de la formació així com els  tallers i seminaris.

3.PRINCIPIS INFORMADORS DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  :

El procediment per a la concessió d’aquests ajuts regulats en aquestes bases, es regeix pels 
principis  de  publicitat,  transparència,  concurrència  competitiva,  objectivitat,  igualtat  i  no 
discriminació, eficàcia i eficiència. 

4.IMPORT DELS AJUTS  :

L’import dels ajuts vindrà determinat per:

A) Els ingressos de la unitat familiar i els llindars que a continuació s’estableixen d’acord amb 
els llindars previstos al llindar 2 del Reial Decret 472/2014;

B) Els percentatges establerts sobre els mateixos en funció de la renda personal disponible 
per cada membre i calculada dividint els ingressos anuals declarats de tota la família entre el 
nombre total de membres, tenint en compte que es sumarà un membre més en els casos en 
els quals un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33% reconeguda 
oficialment  per la Generalitat  de Catalunya,  i  que en el  cas de les famílies nombroses o 
monoparentals es deduiran 500,00.-€ o 765,00.-€ respectivament;

C) Amb els límits del  80%  del cost  total  del  curs o del cost  ajustat  del  curs, segons els 
paràmetres establerts a les presents bases com a factors correctors relatius a la càrrega 
lectiva;

D) Així com els límits quantitatius per trams d’edat establerts a les presents bases; 
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E) I en tot cas amb un màxim de 3.000.-€ per unitat familiar. 

En tot cas tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada llindar. 

L'assignació pressupostària es distribuirà fins que s'esgoti la totalitat del crèdit i sempre i quan 
existeixi efectivament crèdit per al seu atorgament. El cobrament dels ajuts (que estarà subjecte 
a la disponibilitat de crèdit per part d’EMIPAC) es comunicarà a tots els efectes a traves de la 
pròpia web de l'entitat www.emipac.org.

5.BENEFICIARIS I PERCEPTORS:  

BENEFICIARIS: Poden presentar-se a aquesta convocatòria d’ajuts, el pare, mare o tutor legal 
dels infants i adolescents amb fills inscrits o pre-inscrits pel curs 2015-2016 a una única escola 
de  música  a  la  ciutat  de  Barcelona,  de  titularitat  privada  i  autoritzada  pel  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes que es podran beneficiar d’aquests 
ajuts són nascuts entre  l’1 de Gener de  1998 i el 31 de desembre  2011.

Tota la unitat familiar haurà d’estar empadronada a Barcelona en el moment de sol·licitar l'Ajut. 

S’haurà  d’acreditar  la  inscripció  o  pre-inscripció  pel  curs  2015-2016  a  una  única  escola  de 
música  a  la  ciutat  de  Barcelona,  de  titularitat  privada  i  autoritzada  pel  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el pagament de la matrícula o rebuts meritats 
fins a la data de presentació de la sol·licitud a l’EMIPAC. 

Els llindars de renda que no pot superar la unitat familiar per tenir dret als ajuts son els següents 
i que corresponen als fixats pel Ministeri d’Educació (Reial Decret 472/2014) per a beques i ajuts 
a l’estudi i es corresponen amb el llindar 2 de les mateixes:

Membres per família Declaració de renda 2014

1 membre a la família 13.236€

2 membres a la família 22.594€

3 membres a la família 30.668€

4 membres a la família 36.421€

5 membres a la família 40.708€

6 membres a la família 43.945€

7 membres a la família 47.146€

8 membres a la família 50.333€
 

Per al càlcul de la renda familiar es tindran en compte les previsions contingudes als arts. 9 i 10 
del Reial Decret 472/2014 i la resta de previsions legals contingudes en aquest Reial Decret 
472/2014.

Un  cop determinat  el  compliment  del  llindar  de renda establert  anteriorment  es  procedirà  a 
calcular la renda personal disponible, que es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de 
tota la família o unitat familiar entre el nombre total de membres, amb la suma d’un membre mes 
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en els casos en els que hi hagi un membre de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33% 
declarada per la Generalitat de Catalunya. En el cas de famílies nombroses o monoparentals es 
deduiran 500.-€ o 765.-€, respectivament, dels ingressos anuals per cada fill/a. Tindran prioritat 
en la tramitació els sol·licitants que acreditin una renda per càpita o renda personal disponible 
més baixa a cada termini de presentació.  

Així mateix s’analitzarà la càrrega lectiva del curs i s’establirà un factor corrector sobre el cost del 
curs, per tal d’obtenir un cost del curs ajustat sobre el qual s’aplicaran els percentatges de l’ajut 
per tram en funció de la renda familiar disponible per membre de l’unitat familiar que s’indicarà 
més endavant. 

A aquest efecte s’estableix un factor corrector de la càrrega lectiva que serà el següent:

a)Per  cada  matèria  d’estudi  s’haurà  de  declarar  per  part  del  sol·licitant  la  durada  de  la 
mateixa per minuts setmanals i  mensuals així  com el caràcter col·lectiu o individual de la 
classe. 

b)Cada minut de classe individual (realitzat per setmana)  es multiplicarà per 2,00.-€ i cada 
minut de classe col·lectiva es multiplicarà per 0,75.-€ en còmput mensual.

El resultat d’aquests càlculs ens donarà el cost del curs ajustat que serà la base sobre la qual es 
determinarà el percentatge de l’ajut en funció de la renda familiar disponible per membres de la 
unitat familiar.

El percentatge de l’ajut per tram en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat 
familiar i segons la prioritat indicada és el següent:

MEMBRES UNITAT FAMILIAR LLINDAR MÀXIM 
DE RENDA

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER 
MEMBRE UNITAT FAMILIAR

1 13.236 € 13.236 €
2 22.594 € 11.297 €
3 30.668 € 10.222 €
4 36.421 € 9.105,29 €
5 40.708 € 8.141,60 €
6 43.945 € 7.324,16 €
7 47.146 € 6.735,14 €
8 50.333 € 6.291,62 €

−
−De 0 a 4.412.-€ tindran dret a percebre un ajut d’un 80% del cost del curs ajustat.
−De 4.412,01.-€ a 8.824.-€ tindran dret a percebre un ajut d’un 70% del cost del curs ajustat.
−De 8.824,01.-€ a 13.236.-€ tindran dret a percebre un ajut d’un 55% del cost del curs 
ajustat.

En  tot  cas  s’aplicaran  uns  límits  quantitatius  per  edats  dels  alumnes  que  seran  els  que  a 
continuació s’indicaran i a més un límit d’ajut per unitat familiar de 3.000.-€.:
 

-Alumnes del 2011 a 2008 ( 4 a 7 anys): 1.000.-€
-Alumnes del 2007 a 2004 (8 a 11 anys): 1.800.-€
-Alumnes del 2003 a 1998 (12 a 17 anys): 2.500.-€

Els beneficiaris hauran de complimentar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació 
que es requerida a les presents bases.  
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Els beneficiaris hauran d'haver abonat la totalitat de l'import de la matrícula i els rebuts del curs el 
reemborsament del  qual  es objecte del  present  ajut  amb els  límits  establerts a les presents 
bases.  En  cas  d'haver  optat  pel  pagament  fraccionat,  la  sol·licitud  quedarà  exclosa  si  no 
s'abonés el segon pagament. Si els beneficiaris es donen de baixa dels estudis ho hauran de 
comunicar a l'escola i aquesta a EMIPAC i en el cas de que haguessin rebut l’ajut prevista a les 
presents bases estaran obligats a reintegrar la totalitat o la part proporcional al mesos de curs 
efectivament realitzats. Aquest reintegrament es farà per part de l’alumne a l’escola i per part de 
l’escola a l’EMIPAC en un termini màxim d’un mes, amb meritació d’interessos legals ens cas de 
no reintegrament en aquest termini. En cas d’haver d’iniciar un procediment judicial per a obtenir 
el reintegrament 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).

PERCEPTORS: Seran les escoles de música de titularitat privada i autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  hauran  de  complir  amb  les  següents 
obligacions i a més ho hauran d’acreditar documentalment davant de l’EMIPAC aportant:

1.- Acreditació del reconeixement com a entitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament i 
amb autorització vigent a la data de la presentació de la sol·licitud. Amb raó social a  
Barcelona. 

   2.-Certificat  acreditatiu  de  trobar-se  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries  amb  
l’Agencia Estatal tributària

     3.- Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

−També hauran d’informar a l’EMIPAC de qualsevol canvi respecte de l’activitat portada a terme 
per l’alumne (baixa, cessament o modificació) tant abans de l’inici del curs com durant el mateix.

 

6. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I DE LES BASES:

Tant la convocatòria com les bases que regulen la concessió d'aquests ajuts s’hauran de fer 
públiques principalment, a la web d’EMIPAC i a totes les escoles de música de titularitat privada i 
autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

7.1. PER PART DEL BENEFICIARI:

Tots els possibles beneficiaris  hauran d'adjuntar la següent documentació:

a)Sol·licitud d'Ajut per a Estudis Musicals (document 1)

b)Certificació signada pel legal representant de l'escola de música amb la informació relativa al 
curs de cada alumne especificant matèria, hores setmanals, professors que imparteixen el curs a 
l’alumne amb identificació del mateix i preu i durada del curs (document 2). 

c)Certificat d’Empadronament de la Unitat Familiar a l’Ajuntament de Barcelona (document 3, a 
efectes d'ordre intern).
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d)Fotocòpia del Llibre de Família (document 4, a efectes d'ordre intern).  

e)Copia de la Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2014 amb el justificant de la seva 
presentació a l’Agència Tributària (document 5, a efectes d'ordre intern). 

f)Justificant documental del pagament de la matrícula del curs i/o dels rebuts ja abonats. 
(document 6, a efectes d'ordre intern). 

g)(si s'escau) Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa. 

h)(si s'escau) Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya.

i)(si s'escau) Carnet de família monoparental, vigent des del 2014. 

Aquesta documentació s’haurà de fer arribar per part del Beneficiaris a la seu de l’EMIPAC per 
duplicat exemplar o fotocòpia.

7.2 PER PART DEL PERCEPTOR  :  

L’Escola de Música de Titularitat Privada i autoritzada per la Generalitat de Catalunya haurà de 
fer arribar a ‘EMIPAC la següent documentació:

a)Amb la sol·licitud de l’ajut  :

-Justificació  documental  del  reconeixement  com  a  entitat  autoritzada  pel  Departament 
d’Ensenyament i amb autorització vigent a la data de la presentació de la sol·licitud. 

−Certificats oficial i originals que acreditin que es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Agencia Estatal tributària i la Seguretat Social.

b)Amb posterioritat  a  la  concessió de l’ajut  i  als  efectes de la  seva justificació per a les   
finalitats pròpies d’aquest tipus d’ajuts previstes a les presents bases:

-Certificat  que acrediti  el  curs portat  a  terme per l’alumne amb indicació de les matèries 
impartides i hores setmanals degudament signat pel legal representant de l’escola de música 
així com  pel cap d’estudis amb fotocopia dels respectius DNI’s. (document 7)

-Justificants  documentals  dels  rebuts  i/o  factures  emeses  per  raó  del  curs  realitzat  per 
l’alumne en qüestió beneficiari de l’ajut i  justificant dels cobraments realitzats respecte del 
curs en qüestió que va ser objecte de concessió de l’ajut. (document 8, a efectes d'ordre 
intern)  

-Justificant documental del reemborsament del cost del curs al beneficiari en les condicions 
en que es va acordar a la resolució de concessió de l’ajut. 

-Emissió de la corresponent factura a l’EMIPAC per raó de l’import de l’ajut rebut en concepte 
de perceptor amb indicació de les dades de cada alumne i desglossament dels imports en 
base a l’import de l’ajut acordat per resolució de l’EMIPAC. 
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8. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT:

En el supòsit de concessió de l’ajut s'entén acceptat si el beneficiari no manifesta el contrari en el 
termini d'un mes comptat a partir del dia següent de la notificació de la resolució de concessió.

9. GESTIÓ:

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la 
forma que es detallen en aquestes bases, suposa la inadmissió de la sol·licitud. La inadmissió de 
les sol·licitud es resoldrà per acord de la Comissió Avaluadora d’EMIPAC segons s’estableix a la 
introducció d’aquestes Bases.

En el  supòsit  que un cop lliurada la  documentació,  les  dades siguin incomplertes o manqui 
alguna documentació es pot requerir al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmeni la falta 
o aporti els documents preceptius.

La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquestes Bases en els 
terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds es 
resoldrà per acord de la Comissió Avaluadora d’EMIPAC.

10. PAGAMENT I REEMBORSAMENT AL BENEFICIARI:

Una vegada  notificada  la  concessió  de  l’ajut  i  acceptat  tàcitament  pel  beneficiari  es  lliurarà 
l'import al compte bancari de l’Escola de Música de Titularitat privada que consti a la sol·licitud. 
Aquesta Escola de Música haurà d’emetre factura a l’EMIPAC per raó de l’import de l’ajut rebut 
en  concepte  de  perceptor  i  haurà  de  reintegrar  l’ajut  al  beneficiari  fent  amb  el  mateix  les 
liquidacions  que  siguin  procedents  i  adients  tenint  en  compte  les  condicions  de  concessió 
d’aquests ajuts previstes a les presents bases. 

11.ACCEPTACIÓ DE LES BASES  :

El fet de participar a la convocatòria amb la presentació d'una sol·licitud per optar a la concessió 
de les presents ajuts implica l'acceptació expressa d'aquestes bases.
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