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ARTIGO 1.- CONCEPTO

Consideraranse  Servizos  abranguidos  no  ámbito  de  aplicación  desta  ordenanza,  cursos  e 
ensinanzas  e  actividades  que  organice  o  Concello  no  exercicio  das  súas  competencias 
educativas nas que se establezan dereitos de matrícula. 

ARTIGO 2.- OBRIGADOS O PAGAMENTO

Están obrigados ao pagamento destes prezos públicos  os alumnos que se matriculen  nos 
cursos. De non ter maioría de idade ou non estar emancipados serán contribuíntes os seus 
pais, titores ou representantes legais.

ARTIGO 3.- CONTÍA

As tarifas deste prezo público serán as seguintes:

a) Escola Municipal de Danza (EMD).
- Alumnos de 4 a 7 anos
- Matrícula 40 €
- 9 mensualidades de 15 €

- Danza
- Matrícula 40 €
- 9 mensualidades de 20 €

- Percusión
- Matrícula 40 €
- 9 mensualidades de 20 €

- For-Agrup
- Matrícula 25 €
- 9 mensualidades de 10 €

b) Escola Municipal de Música:

Itinerario  Música e Movemento:
- Matrícula 43,65 €
- 10 mensualidades de 17,30 €

Itinerarios Instrumental Básico (I e II) e Avanzado:
- Matrícula 66,60 €
- 10 mensualidades de 26,45 €

Itinerario Profesional:
- Matrícula 68,35 €
- 10 mensualidades de 27,30 €
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Itinerario For-Grup (con unha materia):
- Matrícula 53,80 €
- 10 mensualidades de 10,35 €

Itinerario For-Grup (con dúas materias):
- Matrícula 53,80 €
- 10 mensualidades de 21,50 €

Itinerario For-Grup (con tres ou máis materias):
- Matrícula 53,80 €
- 10 mensualidades de 32,25 €

c) Escola Municipal de Teatro. 
Para todos os niveis (I, II, III e IV e Formación de actores I e II) 
- Matrícula 25,85 €
- 9 mensualidades de 22,40 €

d) Escola Municipal de Música folk e tradicional (E-TRAD).

Básico, Medio e Avanzado.
- Matrícula 40 €
- 9 mensualidades de 20 €

For-Agrup
- Matrícula 25 €
- 9 mensualidades de 10 €

Cursos monográficos
20 horas ou fracción. 25 €
40 horas 45 €
60 horas 65 €
80 horas ou mais 85 €

2. Estarán exentos dos Prezos Públicos regulados nesta ordenanza, os membros de familias 
con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.977 € e 6.223 para familias numerosas. A 
titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, 
non deberá superar un valor catastral total de 49.305 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes 
normas:

a) O computo dos ingresos brutos farase respecto do exercicio inmediatamente anterior ao da 
solicitude.
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b)  O ingreso  bruto anual  per  cápita  calcularase  dividindo  a  totalidade  dos ingresos brutos 
anuais da unidade familiar entre o número de integrantes. No caso dunha persoa cun grao de 
discapacidade superior ao 65% computarase como se foran dúas persoas. No caso de que o 
grado de discapacidade estivese entre 33% e 65% computarase como 1,5.

c) No caso de que algún membro da unidade familiar sexa unha persoa vítima de violencia de 
xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase ao seu ingreso bruto o coeficiente 0,35.

Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados dende a data da 
sentenza.

d) No caso de que o/a pai,  nai,  titor/a sexa un/a titor/a  monoparental,  único perceptor de 
ingresos e os fillos non tiveran rematado o ensino obrigatorio, aplicarase aos ingresos brutos o 
coeficiente 0,55.

Poderá aplicarse este coeficiente no caso de que os fillos percibiran prestacións de carácter 
público con motivo de discapacidade, invalidez e similares.

e) No caso de persoas con cargas familiares que levasen en situación de desemprego máis de 
22 meses ininterrompidos, aplicarase ao seu ingreso bruto un coeficiente do 0,35.

Para o goce desta exención debera solicitarse expresamente e :

-  Autorizar  ao  Concello  para  que  recabe  a  información  sobre  os  ingresos  de  todos  os 
integrantes da familia á AEAT e a outras administracións públicas.

- Achegar título de familia numerosa vixente na data na que deba producir efectos a exención.

- Certificado de discapacidade se é o caso.

3)  No caso de que os/as seleccionados/as  para a Escola  Municipal  de Teatro e a Escola 
Municipal de Música pertencesen a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, 
per cápita, no exercicio da solicitude inferiores a 6.155 € quedarán eximidos do pagamento 
destes prezos públicos. 

O ingreso bruto anual per cápita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos anuais 
da unidade familiar entre o número de integrantes. No caso dun menor de 25 anos cun grao de 
discapacidade superior ao 65% computarase como se foran dúas persoas. No caso de que o 
grao de discapacidade estivese entre 33% e 65% computarase como 1,5.

Para gozar desta exención deberán achegarse á solicitude os seguintes documentos: 

- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio no que deba producir efectos a 
exención.

-  Autorización ao Concello  para que recabe a información,  sobre os ingresos de todos os 
integrantes da familia, da AEAT e outras administracións públicas.

- Certificado de discapacidade se é o caso.
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ARTIGO 4.- OBRIGA DE PAGAMENTO 

1.  A  obriga  de  pagamento  dos  prezos  públicos  regulados  nesta  Ordenanza  nace  coa 
formalización das correspondentes matrículas para o curso ou actividade da  que se trate.  

2.  A matrícula e os restantes dereitos de inscrición  aboaranse,  mediante  a autoliquidación 
aprobada para o efecto, ao realizar a matrícula ou inscrición.

O período impositivo será mensual  e as correspondentes cotas faranse efectivas mediante 
domiciliación bancaria o día 10 de cada mes ou inmediato hábil seguinte.

No suposto de que a domiciliación dunha mensualidade fora devolta por causa imputable ao 
titular  da  conta  de  cargo,  iniciarase  o  período  executivo,  coas  consecuencias  legais 
correspondentes, pola mensualidade non pagada.

A devolución dunha mensualidade non suporá a baixa da domiciliación das vindeiras.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Para o exercicio  2017,  o importe das tarifas  da Escola  Municipal  de Danza (EMD)  será  o 
seguinte:

a) Escola Municipal de Danza (EMD).
- Alumnos de 4 a 7 anos
- Matrícula 35 €
- 9 mensualidades de 7 €

- Danza
- Matrícula 35 €
- 9 mensualidades de 7 €

- Percusión
- Matrícula 25 €
- 9 mensualidades de 7 €

- For-Agrup
- Matrícula 25 €
- 9 mensualidades de 7 €

DISPOSICIÓN FINAL 
Esta Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial  da provincia e 
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor en tanto non se acorden 
a súa modificación ou derrogación expresas.

PUBLICACIÓNS BOP: 30.DE DECEMBRO DE 1989
30 DE DECEMBRO DE 1999
27 DE DECEMBRO DE 2000
30 DE NOVEMBRO DE 2001
26 DE DECEMBRO DE 2002
30 DE DECEMBRO DE 2003
29 DE NOVEMBRO DE 2004
07 DE DECEMBRO DE 2005
30 DE DECEMBRO DE 2006
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10 DE DECEMBRO DE 2007
10 DE DECEMBRO DE 2008
11 DE DECEMBRO DE 2009
14 DE DECEMBRO DE 2010
22 DE NOVEMBRO DE 2011
21 DE DECEMBRO DE 2012
30 DE... OUTUBRO DE 2014

 12 DE DECEMBRO DE 2016
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