ADDENDA ESPECIFICATIVA
BASES AJUTS FORMACIÓ MUSICAL
EMIPAC – ICUB
CURS ESCOLAR 2020/2021

A Barcelona, a 30 de novembre del 2021

Als efectes d’aconseguir un repartiment total del crèdit pressupostari envers
tots els sol·licitants que, d’acord amb els requisits establerts a les bases
reguladores d’aquest ajut, poden resultar-ne beneficiaris, la Junta d’Emipac
ha estimat necessari realitzar una modificació a l’apartat 7 de les bases
reguladores relatiu a la quantia de l’ajut.
D’aquesta forma, mitjançant aquesta variació en el càlcul emprat a l’hora de
determinar quin és l’import que li correspon a cada alumne/a, totes les
famílies sol·licitants que compleixen amb els requisits establerts podran
resultar beneficiaries.
En aquest sentit, per tal d’aconseguir un repartiment total del crèdit
pressupostari, es modifica el moment en el que s’apliquen els topalls
relatius a l’edat, la família i el 70% sobre el Cost del Curs Ajustat. I, per
tant, enlloc d’aplicar-se una vegada obtingut el Coeficient Equitatiu,
s’aplicaran com a pas previ a aquest.
Per tot l’exposat, l’apartat 7, relatiu a la quantia de l’ajut, quedarà redactat
de la següent forma:

7. Quantia de l’ajut.
7.1.

A efectes de calcular la quantia de l’ajut, les Rendes Personals
Disponibles de cada una de les famílies es classificarà en un dels
trams següents:
-

7.2.

Tram de Renda 1: Fins a 4.412.-€.
Tram de Renda 2: De 4.412,01.-€ a 8.8824.-€.
Tram de Renda 3: De 8.8824,01.-€ a 13.236.-€.

Tanmateix, a cadascun dels trams se li assignarà el següent factor
de renda:
-

Tram de Renda 1: 1,4
Tram de Renda 2: 1,2
Tram de Renda 3: 1

Aquest factor corrector s’aplicarà al Cost del Curs Ajustat (CCA) i
variarà en funció de la Renda Personal Disponible de cada una de
les famílies.
7.3.

El Cost del Curs Ajustat (CCA) a la càrrega lectiva es calcula de la
següent forma:
-

Cost ajustat individual: cada minut de classe individual
certificar per l’escola es multiplicarà per 2,00.-€ i després per
la totalitat de mesos efectivament cursats en classes
individuals.

-

Cost ajustat col·lectiu: cada minut de classe col·lectiva
certificat per l’escola es multiplicarà per 0,75.-€ i després per
la totalitat de mesos efectivament cursats en classes
col·lectives.

-

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

7.4.

Donat que les famílies es troben dividides en tres trams segons la
Renda Personal Disponible (Apartat 7.1) i que, conseqüentment,
se’ls ha assignat un factor de renda (Apartat 7.2), aquest darrer
es multiplicarà pel Cost del Curs Ajustat donant com a resultat
una quantitat que determinarem com a Preu Ajustat Calculat.

7.5.

A la quantitat obtinguda, se li aplicarà un topall que limita l’import
a percebre per cada família i aquest serà d’un 70% i s’aplicarà
sobre el Cost del Curs Ajustat.

7.6.

Llavors, resultarà necessari aplicar els següents límits quantitatius
als ajuts en funció de les edats dels alumnes:
-

Alumnes nascuts entre el 2013 i el 2016: 900.-€

-

Alumnes nascuts entre el 2012 i el 2009: 1.600.-€

-

Alumnes nascuts entre el 2008 i el 2003: 2.200.-€

7.7.

Addicionalment, s’estableix un límit de 3.000.-€ per cada
unitat familiar, independentment del nombre de sol·licituds que
hagi presentat.

7.8.

De l’aplicació dels límits establerts als apartats 7.5, 7.6 i 7.7,
s’obtindrà el què es denomina com a Import a Rebre.

7.9.

Una vegada obtingut l’Import a Rebre, caldrà transformar-lo en
una quantitat percentual. És a dir, s’assigna un percentatge a
cada Import a Rebre, a fi de repartir la totalitat del pressupost
concedit per la concessió d’aquets ajuts.

7.10. Seguidament, es calcularà la quantitat que li pertoca al sol·licitant
en funció del Coeficient Equitatiu obtingut a l’anterior pas.

Atentament,

La Junta d’Emipac

