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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

9241 Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen els
preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs
2016-2017 i les exempcions i reduccions d’aquests preus

El Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, reunit el 29 de juny de 2016, va acordar
aprovar els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música per al curs 2016-2017, així com les exempcions i reduccions
d’aquests preus.

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears es va constituir mitjançant un acord del Consell de Govern
de les Illes Balears de dia 1 de juny de 2001. Segons l’article 10 dels Estatuts de la Fundació, el control de les activitats que duu a terme
depèn de la Conselleria d’Educació i Universitat, a la qual, a més, corresponen les Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, actualment 
funcions de protectorat de la Fundació previstes en la disposició addicional primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del
Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’organització de l’exercici del protectorat, i en l’article 35 de
la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, de conformitat amb l’article únic del Decret 13/2013, de 6 de juny, del president de les
Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de les Illes Balears.

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears ha presentat una sol·licitud en la qual demana que el
Protectorat, d’acord amb el que disposa l’article 22.  dels Estatuts de la Fundació, autoritzi els preus, les exempcions i les reduccionsk
esmentats.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Autoritzar els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2016-2017, així com les
exempcions i les reduccions d’aquests preus aprovats pel Patronat de la Fundació el dia 29 de juny de 2016, els quals es detallen en l’annex
adjunt.

Segon

Establir que aquests preus per al curs 2016-2017 entrin en vigor a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució.

Tercer

Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i l’article 43.1 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Palma, 4 d’agost de 2016

El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

  
  

ANNEX
Preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2016-2017

1. Preus dels serveis acadèmics

Concepte Curs 2016-2017

Preus de matrícules de grau

Preu de matrícula per crèdit en 1a matrícula 32,57 €

Preu de matrícula per crèdit en 2a matrícula (excepte el treball de final d’estudis) 65,14 €

Preu de matrícula del treball de final d’estudis en 2a matrícula 65,27 €

Preu de matrícula per crèdit en 3a matrícula 141,16 €

Preu de matrícula per crèdit en 4a matrícula i successives 195,44 €

Preu de matrícula per crèdit que hagi obtingut la convalidació, l’adaptació, el reconeixement o la
transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents. (*)

6,95 €

Prova d’accés

Preinscripció a les proves d’accés 67,91 €

Serveis de matrícula

Serveis generals 28,58 €

Obertura d’expedient 34,30 €

Trasllat d’expedient 22,71 €

Certificats

Certificat d’expedient 18,29 €

Certificat de matrícula 3,03 €

Sol·licitud i expedició de títol 136,19 €

Altres serveis

Compulsa de documents 3,43 €

Duplicat del carnet d’estudiant 11,43 €

Lloguer d’armariets (preu per curs) 12,57 €

Assegurança per als alumnes 6,95 €

Preus de matrícula per a cursos organitzats pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Preu per crèdit (deu hores lectives) per a la categoria d’alumne oient:

- Alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears: 43,94 €
-  Resta d’alumnes: 54,90 €

Preu per crèdit (deu hores lectives) per a la categoria d’alumne actiu:
-  Alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears: 87,85 €
- Resta d’alumnes: 109,81 €
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(*) Aquests preus s’aplicaran, amb efectes retroactius, a tots els crèdits que hagin obtingut la convalidació, l’adaptació, el reconeixement o la
transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents durant el curs acadèmic 2015-2016.

Aquests preus seran vigents per al curs 2016-2017 a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Exempcions i reduccions dels preus dels serveis acadèmics

Si una persona compleix els requisits per acollir-se a més d’un dels supòsits d’exempció o reducció dels preus dels serveis acadèmics que
s’indiquen a continuació, ha de triar-ne un.

A. Famílies nombroses

Per tal de complir la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, s’estableix que els alumnes que acreditin,
mitjançant la documentació acreditativa en vigor, que són beneficiaris dels drets reconeguts als membres de famílies nombroses i que
compleixen els requisits exigits per la legislació actual poden gaudir dels descomptes següents:

- Família nombrosa de categoria especial: descompte del 100 %
- Família nombrosa de categoria general: descompte del 50 %

B. Matrícula d’honor al batxillerat

Els alumnes que es matriculin per primera vegada al primer curs i que puguin demostrar mitjançant el certificat acadèmic corresponent que
han obtingut la qualificació general de matrícula d’honor al batxillerat o a un nivell equivalent gaudeixen dels descomptes següents:

En el moment de formalitzar la matrícula, aquests alumnes només han de satisfer el 100 % de les quotes dels serveis generals i d’obertura
d’expedient, si escau. Estan exempts de pagar els preus de la matrícula. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin totalment.

C. Matrícula d’honor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Els alumnes que hagin obtingut la qualificació de matrícula d’honor en una assignatura o més del curs anterior del Conservatori Superior
poden gaudir de la gratuïtat de tants de crèdits com els de l’assignatura o assignatures qualificades amb matrícula d’honor el curs anterior.

D. Persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior

Els alumnes amb un grau de discapacitat del 33 % o superior tenen dret a l’exempció total de taxes i preus públics en els ensenyaments que
condueixen a l’obtenció d’un títol de grau superior de música.

Per poder acollir-se a aquesta exempció, les persones interessades han de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, la resolució o
el certificat del grau de discapacitat expedits pel Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació o per l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre.

E. Residents a Menorca i a les Pitiüses

Els alumnes empadronats a Menorca, Eivissa o Formentera tenen una bonificació del 50 % en els preus de la matrícula. Per beneficiar-se’n,
han de presentar un certificat d’empadronament en què consti una residència d’un mínim de 6 mesos.

Per sol·licitar aquesta reducció cal presentar un certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament on l’alumne estigui inscrit.

3. Formalització i pagament de la matrícula del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Els alumnes poden fer un únic pagament o fraccionar els preus corresponents a la matrícula en dos pagaments de la mateixa quantitat. El
primer s’ha d’abonar des del moment en què es formalitza la matrícula fins al dia 29 de juliol i el segon, al llarg de la segona quinzena del
mes de desembre, fins al dia 31 de desembre. El fraccionament s’ha de fer constar en el document d’autoliquidació.

Una vegada calculats els costs de matriculació i dels serveis acadèmics, la persona interessada ha d’ingressar la quantitat resultant al compte
bancari de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears en el termini establert en les instruccions
corresponents dictades per la direcció del centre. L’impagament de les taxes de matriculació i dels serveis acadèmics suposa l’anul·lació
automàtica dels drets corresponents a la matrícula de l’alumne al Conservatori Superior.

El pagament s’ha de fer obligatòriament mitjançant transferència o ingrés bancari al compte de BMN Sa Nostra núm.
ES11-0487-2158-1220-0001-0744, el titular del qual és la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
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La matrícula únicament es considerarà pagada quan l’alumne haurà lliurat a la secretaria del centre el justificant del pagament. També pot
enviar el justificant per correu electrònic o fax.

 suposarà l’anul·lació automàtica i immediata de la matrícula. Aquesta circumstànciaL’impagament del primer termini o del termini únic
es notificarà al següent aspirant aprovat per ordre de nota de prova d’accés perquè pugui matricular-se.
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