
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

1. INTRODUCCIÓ 

El sistema educatiu s'inspira entre d'altres en els principis d'equitat, que garanteixi la igualtat 

d'oportunitats per al desenvolupament de la personalitat a través de l'educació, la igualtat de 

drets i oportunitats que ajudin a superar la discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, 

actuant com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i 

socials. Així mateix, la normativa vigent en matèria d'educació disposa, com a principis del 

sistema educatiu, la qualitat per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i 

circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa i 

la no discriminació, la universalitat i la integració de tots els col·lectius, basada en la 

coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics, així com el pluralisme, la 

inclusió escolar i la cohesió social. 

Finalment, les presents bases reguladores donen compliment als principis d'actuació pública i 

administrativa, en particular i els relatius a l'ús eficaç i eficient dels recursos públics, als 

principis d'objectivitat, transparència, bona fe i confiança legítima que ha d'imperar en la relació 

entre l'administració i la ciutadania. 

2. OBJECTE  i FINALITAT. 

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria de beques individuals pels alumnes de 

l’Escola Municipal de Música que estiguin empadronats a Arenys de Mar, per contribuir al 

pagament del cost mensual de l’aprenentatge musical a la que estiguin matriculats. 

La beca es fa sobre les quotes mensuals corresponents al servei que presti l’escola de música, 

el qual reduirà el rebut de cada mes, l'import proporcional a la subvenció anual atorgada. 

A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat si s'ha abonat efectivament l'import 

del rebut que correspongui. 

En cas que l'alumne no finalitzi el curs escolar, el total de la subvenció es reduirà 

proporcionalment als mesos no realitzats. 

2.1. Modalitat 

Les prestacions econòmiques que es regulen en les presents bases reguladores seran 

periòdiques, però sempre estaran limitades en el temps per cursos escolars, i condicionades a 

la consecució dels objectius establerts, així com als imports màxims establerts a la base 8a de 

les presents bases. 

2.2. Tipologia 

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció de com a màxim el 50% de les quotes mensuals 

de l’escola de música municipal. Les matrícules no es subvencionen. 

Objectius: 

a) Potenciar la sociabilitat del nen/nena. 



b) Potenciar el desenvolupament evolutiu i creatiu de l'infant. 

c) Intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure que potenciï el seu 

desenvolupament integral. 

 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ i BENEFICIARIS/ES. 

Poden ser beneficiaris/àries els/les alumnes empadronats a Arenys de Mar matriculats en a  

l'Escola Municipal de Música.  

Poden sol·licitar els ajuts les persones amb capacitat d'obrar, els pares, les mares, els tutors 

legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal de les 

persones beneficiàries. 

Els beneficiaris o el seus representants legals no hauran d’estar incursos en qualssevol de les 

prohibicions previstes a l’article 13.2 de  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

4. REQUÍSITS. 

4.1. Requisits generals. 

a) Estar empadronat a Arenys de Mar. 

b)Tenir entre 3 i 18 anys d’edat. 

c) Haver estat matriculat a l’Escola de Música Municipal dins del període establert. 

d) Haver cursat amb aprofitament el curs anterior, llevat dels alumnes de nova incorporació 

e) Els ingressos familiars no han de superar, en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda 

superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació: 

Núm. membres unitat familiar Límit ingressos 

 

2 IRSC * 3,5 

3 IRSC * 4 

4 IRSC * 4,5 

5 IRSC * 5 

6 IRSC * 5,5 

7 IRSC * 6 

8 IRSC * 6,5 

 

f) Extraordinàriament i en el cas d'una situació d'atur sobrevinguda, després d'una situació 

laboral ininterrompuda d'un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant 

l'any en curs, es podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la unitat 

familiar la renda que de l'atur se'n derivi. 

 

 



5. CRITERIS D'ATORGAMENT. 

L'atorgament de les prestacions contemplades en les presents bases reguladores restarà 

subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament. 

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l'Ajuntament 

d’Arenys de Mar.  

La valoració de les sol·licituds presentades es farà d'acord amb els següents criteris 

d'atorgament: 

5.1. Criteri general. 

Únicament es valoraran les sol·licituds que compleixin els requisits assenyalats en les presents 

bases. 

5.2. Valoració de les sol·licituds: 

5.2.1. Càlcul de la renda familiar: els ingressos de la unitat familiar es relacionaran amb la base 

imposable general de la declaració de la renda dels diferents membres de la unitat familiar, 

respectivament; la renda familiar computable s'obtindrà de sumar la base imposable general i la 

base imposable de l'estalvi de l'Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els 

membres de la unitat familiar obligats a tributar, excloent els saldos negatius de guanys i 

pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors així com el saldo net negatiu de 

rendiments del capital mobiliari que constitueixen la renda de l'estalvi d'anys anteriors. Al 

resultat d'aquesta suma, se li restarà la quota resultant de l'autoliquidació. 

5.2.2. Es ponderarà percentualment els ingressos de la unitat familiar en relació al llindar 

màxim establert per a cada tipus de beca. Del percentatge resultant s'extraurà el número a 

restar d'un total de 10 punts. El número resultant en donarà la puntuació obtinguda en relació 

a la capacitat econòmica de la unitat familiar. 

5.2.3. S'atorgarà un punt de més per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui 

acreditar: 

a) Família nombrosa. Serà preceptiu la presentació de carnet família nombrosa. 

b) Família monoparental. Serà preceptiu la presentació de carnet família monoparental formada 

pel/per la pare/mare sol/sola amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en 

depenguin econòmicament de manera exclusiva. 

c) Quan es tracti d'infants en acolliment. 

d) Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda 

superior al 33%. 

5.2.4. La suma dels punts atorgats respecte la capacitat econòmica i respecte les altres 

circumstàncies donarà el total de la puntuació atorgada a la unitat familiar, d’acord amb la 

fórmula següent: 

PUNTS = 10 – ((RUF/LRC) · 10) + PA 



RUF: Renda de la Unitat Familiar. 

LRC: Llindar de Renda Corresponent. 

PA: Sumatori dels Punts Addicionals de les situacions familiars. 

L’import de la dotació pressupostària de les beques es dividirà entre el total de punts 

econòmics obtinguts per tots els/les sol·licitants amb dret a beca, obtenint el preu en euros 

per punt. Es multiplicarà el preu per punt obtingut pels punts de cada sol·licitant amb dret a 

beca per tal d’obtenir l’import corresponent a cada sol·licitant, respectant els imports màxims 

i mínims, d’acord amb la fórmula següent: 

(PP / PE) · PUNTS = BECA 

PP: Partida Pressupostària. 

PE: Punts Econòmics de totes les persones sol·licitants amb dret a beca. 

PUNTS: Punts obtinguts. 

6. ACREDITACIÓ  i  DOCUMENTACIÓ. 

Per poder valorar la situació d'una forma fidedigna es requerirà la documentació acreditativa 

necessària en cada cas i/o l’autorització per realitzar les consultes telemàtiques pertinents. 

La documentació relacionada en aquest apartat serà considerada com a màxima i es reclamarà, 

en cada cas al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d'una 

forma fidedigna. 

En cap cas, d'acord amb el que disposa l'article 35.f) de la Llei 30/1002, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment Administratiu Comú 

(LRJPAC), es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant, no exigits per 

les normes aplicables al procediment de què es tracti o que es trobin en poder de 

l'administració actuant. 

6.1. Documentació general: 

Es presentarà el model normalitzat de sol·licitud de beca, acompanyat de la declaració 

responsable i de l’autorització per a l’obtenció de dades mitjançant els procediments 

electrònics per poder fer les consultes pertinents.  

6.2. Documentació acreditativa dels ingressos, en cas que no siguin consultables:  

a) En cas de no estar obligat a fer la declaració de la renda, s’ha d’aportar el certificat negatiu 

emès per l’Agència Tributària  

b) En cas de no constar cap dada a l’Agència Tributària, es signarà la Declaració responsable 

d’ingressos.  

 

 



6.3. Documentació específica 

A part de la documentació general caldrà aportar la documentació específica segons 

correspongui: 

a) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, 

sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on 

consti pensió alimentaria i custodia de fills. 

b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que 

correspongui. 

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat 

familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. 

d) Acreditació si es tracta d’un infant en acollida. 

L'Ajuntament d’Arenys de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació 

aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així com el dret de 

requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i 

forma indicats. 

7. CALENDARI 

El calendari per a la presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria anual 

corresponent. 

8. QUANTIA DE L’AJUT 

L’import de la beca podrà ser de fins a un 50% del cost mensual de les assignatures a les que 

s’estigui inscrit, excepte les matricules. 

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

1. Presentar la documentació necessària per procedir a la tramitació dels ajuts d’acord amb el 

que determinen aquestes bases en el termini aprovat en la convocatòria corresponent. 

2. Facilitar la documentació que sigui requerida per l’Ajuntament d’Arenys de Mar per tal 

d’acreditar els requisits exigits, aportant els documents justificatius necessaris quan 

l’Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar-lo per fer les comprovacions 

corresponents. 

Als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, l’Ajuntament d’Arenys de Mar, prèvia 

autorització de la persona o persones interessades, podrà demanar a altres administracions 

públiques a través de les xarxes corporatives, consulta a les plataformes d’intermediació de 

dades o altres sistemes electrònic habilitats a l’efecte, els documents i les dades de caràcter 

personal en els expedients relacionats amb l’objecte d’aquestes bases. 

3. Comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar les variacions o canvis existents en la situació 

social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les circumstàncies que 

van provocar la sol·licitud i la resolució. 



4. La concessió dels ajuts no serà invocable com a precedent ni generarà cap dret preferent 

per l’obtenció de successives ajudes o beques. 

5. Comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’obtenció d’altres subvencions, beques i/o ajuts 

obtinguts d’altres administracions per la mateixa finalitat i aquells/es que s’obtinguin en el futur. 

10. GESTIÓ I TRAMITACIÓ 

a) Òrgan d'Instrucció. 

 L'Òrgan d'Instrucció del procediment serà el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament que 

realitzarà d'ofici quantes actuacions i activitats estimi necessàries per a la determinació, 

coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals hagi de formular-se la Proposta 

de Resolució. Així mateix, podrà demanar quants Informes estimi necessaris per a resoldre o 

que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. 

b) Comissió de Valoració. 

L'avaluació de les sol·licituds correspondrà a l’òrgan col·legiat, denominat Comissió de 

Valoració, que formularà la Proposta de resolució corresponent per a al seva aprovació pel 

òrgan atorgant i impulsarà la tramitació de l’expedient administratiu per a la aprovació de l’ajut 

per part de l’òrgan competent 

A fi de facilitar la millor avaluació de les sol·licituds, la Comissió de Valoració podrà requerir 

dels sol·licitants, a través de l'òrgan instructor, l'ampliació de la informació continguda en la 

sol·licitud, així com sol·licitar els informes tècnics que estimi necessaris. 

Per valorar l’atorgament dels ajuts es procedirà seguint els passos que a continuació s’exposen: 

1. Valoració de la situació econòmica. 

2. Proposta d'atorgament d'ajut econòmic d’acord amb la puntuació obtinguda, amb la 

valoració efectuada. 

La  Comissió de Valoració estarà constituïda pels membres següents: 

- El/la Regidor/a d’Educació o Regidor/a en qui delegui, actuant com a President/a 

- El/la Tècnic/a d’Educació o persona en qui delegui, actuant com a vocal 

- El secretari/a de la Corporació o persona en qui delegui 

- El/la Administratiu/va d’Educació o persona en qui delegui, actuant com a secretari/a de la 

Comissió  

c)  Comunicació de l’ajut a les persones beneficiàries. 

El termini per a resoldre i notificar la resolució serà com a màxim de tres (3) mesos, tret que 

una norma amb rang de llei estableixi un termini major o que així vingui previst en la normativa 

de la Unió Europea. 

El termini es computarà a partir de la publicació de les diferents convocatòries. 



Transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat la Resolució, els interessats podran 

entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, conforme al que s'estableix en 

l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.  

La Resolució de concessió posarà fi a la via administrativa, a l'efecte de la interposició dels 

Recursos Administratius que procedeixin de conformitat amb el que es disposa en la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Els ajuts atorgats s’entenen acceptats pels beneficiaris si en el termini de cinc dies, comptat des 

de la data de publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, aquests no manifesten 

expressament la renúncia. 

11. PAGAMENT DELS AJUTS 

El pagament dels ajuts aprovats s’efectuarà amb la minoració de la part atorgada en els rebuts 

mensuals dels ensenyaments musicals als que estiguin matriculats els alumnes becats. 

12. PAGAMENTS ANTICIPATS i ABONAMENTS A COMPTE 

No es contempla la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats ni abonaments a compte. 

13. MODIFICACIÓ 

El procediment per a modificar la resolució de concessió s'iniciarà sempre d'ofici per acord de 

l'òrgan que la va atorgar, bé per pròpia iniciativa, a conseqüència de petició raonada d'altres 

òrgans o bé a instàncies de la persona o entitat beneficiària. 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, per les 

circumstàncies que s'indiquen en l'apartat 4 d’aquestes bases podrà donar lloc a la modificació 

de la resolució de concessió.  

14. COMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS  

La subvenció, és compatible, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 

mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la 

Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no es depassi el cost d'aquesta, sense 

perjudici del que sobre aquest tema pogués establir la normativa reguladora de les altres 

subvencions concurrents. En tot cas, l'obtenció d'altres subvencions o recursos per a finançar 

l'activitat subvencionada haurà de ser comunicada a l'entitat atorgant 

15. CAUSES DE SUSPENSIÓ I/O REVOCACIÓ DELS AJUTS 

Són causes de suspensió automàtica de les prestacions: 

a) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació. 

b) Els canvis en el nucli familiar que modifiquin la situació de necessitat. 

c) L'engany en l'acreditació dels requisits. 

d) Deixar d’estar empadronat a Arenys de Mar. 



e) No utilitzar el servei objecte de subvenció. 

f) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha dut a 

terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida. S'entén per 

requeriments els que han estat notificats atenent els requisits establerts per la Llei de l'Estat 

30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 

procediment administratiu comú. 

Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència 

estan obligats a comunicar a l'Ajuntament d’Arenys de Mar que s'ha produït alguna de les 

causes de suspensió indicades i, si escau, han de reintegrar les quanties percebudes 

indegudament. L'Ajuntament d’Arenys de Mar pot comprovar en qualsevol moment el 

compliment de les condicions que han determinat l'accés a la prestació. 

16. INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre de sol·licituds presentats per tipologia d’ajuts 

-  Nombre d’ajuts atorgats i denegats 

- Import total dels ajuts atorgats 

17. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient tenen 

caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els 

professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a 

prestar. 

Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 

Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o 

normativa vigent. 

18. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Les despeses aniran a càrrec de les dotacions pressupostàries que els pressupostos municipals 

destinin a ajuts o subvencions en matèria d’educació. 

19. PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA 

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web i el portal de la 

transparència municipal (www.arenysdemar.cat) 

20. VIGÈNCIA 

Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb 

caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions s’ajustaran al 

procediment previst a la legislació vigent. 



21.- CRITERI DE GRADUACIÓ POSSIBLES INCOMPLIMENTS  

S’observaran els previstos a l’article 29 de l Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del 

sector públic  

22. RÈGIM JURÍDIC 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa que són principis del sistema 

educatiu, entre altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les 

seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la 

inclusió educativa i la no discriminació.  

Així mateix, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LE), determina, dins dels seus principis 

rectors, la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots 

els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics, 

així com el pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social. 

Per la seva part, el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música 

contempla dedicar una atenció preferent als sectors socials amb més mancances, per tal de 

tractar de reequilibrar el conjunt de la societat. En el mateix sentit s’expressa el Decret 

179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música. 

Les presents bases reguladores s’emmarquen en la competència bàsica municipal establerta a 

l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local, i a l’article 

66 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de 

l’administració territorial bàsica les presents bases reguladores són subsidiàries de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i demés normativa aplicable o que la substitueixi, així 

com allò disposat en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar i demés normativa municipal aplicable. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar és el competent per a la interpretació de les qüestions que 

puguin suscitar l’aplicació d’aquestes bases reguladores. 


