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

12038

Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les
reduccions d’aquests preus

El Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, reunit el 7 d'octubre de 2019, va
acordar aprovar els preus dels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears, així com les exempcions i les reduccions d'aquests preus. A la mateixa sessió es va aprovar que els preus han de
ser vigents per als propers cursos fins que s'acordi modificar els preus aprovats.
La Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) és el resultat de la fusió de la
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, autoritzada per un acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 17 de març de 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

Segons l'article 10 dels Estatuts de la Fundació, el control de les activitats que duu a terme depèn de la conselleria competent en matèria
d'educació, actualment la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, a la qual, a més, corresponen les 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 29/2019, de 31 d'octubre, de la presidenta 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 als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears va sol·licitar al Protectorat, d'acord amb el que
disposa l'article 20.l) dels Estatuts de la Fundació, l'autorització dels preus, les exempcions i les reduccions esmentats. El Protectorat,
mitjançant Resolució de 27 de novembre de 2019, va autoritzar els preus.
Atès que els possibles interessats en aquests preus són una col·lectivitat indeterminada de persones, resulta necessari, a efectes de donar
publicitat i que puguin ser coneguts per qualsevol persona interessada, publicar aquests preus en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB).
A més, aquests preus deixen sense efecte els anteriorment publicats en el BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018, que s'entenien prorrogats
fins l'aprovació dels nous.
Per tant, es dona publicitat als preus dels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les reduccions d'aquests preus aprovats pel Patronat de la Fundació el
dia 7 de octubre de 2019 i autoritzats pel Protectorat el dia 27 de novembre de 2019, els quals es detallen en l'annex 1 i en l'annex 2,
respectivament, d'aquesta publicació.

Palma, 29 de novembre de 2019
El president del Patronat
Martí X. March Cerdà
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ANNEX 1
1. Preus dels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
A. Preus de les matrícules per crèdit
- Preu de la matrícula per crèdit en primera matrícula: 18,18 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en segona matrícula: 29,00 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en tercera matrícula: 40,00 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en quarta matrícula i successives: 50,00 €
- Preu de la 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: 7,00 €.
B. Prova d'accés i serveis de matrícula
- Preinscripció a les proves d'accés: 32,00 €.
- Serveis generals: 30,00 €.
- Obertura d'expedient: 35,00 €.
- Impresos de matrícula: 1,50 €.
- Trasllat d'expedient: 23,00 €.
- Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d'assignatures o crèdits: 18,00 €.
C. Certificats
- Certificat d'expedient: 18,00 €.
- Certificat de matrícula: 5,00 €.
- Sol·licitud i expedició del títol: 171,25 €.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

D. Altres serveis
- Compulsa de documents: 3,50 €.
- Fotocòpies de mida A4 en blanc i negre (per pàgina): 0,15 €.
- Fotocòpies de mida A4 en blanc i negre (a doble cara): 0,20 €.
- Fotocòpies de mida A3 en blanc i negre (per pàgina): 0,30 €.
- Fotocòpies de mida A3 en blanc i negre (a doble cara): 0,40 €.
- Fotocòpies de mida A4 en color (per pàgina): 0,70 €.
- Fotocòpies de mida A4 en color (a doble cara): 0,75 €.
- Fotocòpies de mida A3 en color (per pàgina): 1,30 €.
- Fotocòpies de mida A3 en color (a doble cara): 1,45 €.
- Duplicat del carnet d'estudiant: 10,00 €.
- Lloguer d'armariets (preu per curs): 10,50 €.
- Assegurança per a alumnes de menys de 28 anys: l'import establert en el règim especial d'assegurança escolar.
- Assegurança per a alumnes a partir de 28 anys: 25,00 €.
- Abonaments per a estudiants i professors (ús particular):
Abonaments autoservei en blanc i negre
(A4 i A3 indistintament*)
Preu de l'abonament

5€

10€

15€

20€

Còpies incloses

65

150

250

350

(*) La doble cara es compta com dues impressions.
Abonaments autoservei en color
(A4 i A3 indistintament*)
Preu de l'abonament

5€

10€

15€

20€

Còpies incloses

30

75

115

165

(*) La doble cara es compta com dues impressions.
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E. Matrícula per a cursos de formació contínua i formació permanent (preu segons la quantitat d'hores de formació que
s'imparteixen en el curs i la participació de les entitats col·laboradores)
- Matrícula per a cursos de formació contínua per a professionals. Preu mínim per hora de formació: 8,00 €.
- Matrícula per a cursos de formació permanent. Preu mínim per hora de formació: 8,00 €.
F. Matrícula per a cursos d'iniciació (preu segons la quantitat d'hores de formació que s'imparteixen en el curs i la participació de
les entitats col·laboradores)
- Preu mínim per hora de formació: 3,00 €.
Aquests preus s'apliquen a partir del curs 2019-2020 i són vigents mentre no siguin aprovats nous preus.
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 donar compliment a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, s'estableix que els alumnes que acreditin,
mitjançant documents 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:
A.1. Família nombrosa de categoria especial
En el moment de formalitzar la matrícula, aquests alumnes estan exempts de pagar l'import de la matrícula i només han de satisfer el 100 %
de les quotes corresponents als serveis generals i, si escau, a l'obertura d'expedient. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els
abonin complets.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

A.2. Família nombrosa de categoria general
Aquests alumnes gaudeixen d'una reducció del 50 % en els preus per crèdit en primera matrícula. Pel que fa a la resta de preus acadèmics,
cal que els abonin complets.
B. Matrícula d'honor al batxillerat
Els alumnes que es matriculin per primera vegada al primer curs i acreditin, mitjançant el certificat acadèmic corresponent, que han obtingut
la qualificació general de matrícula d'honor al batxillerat o a un nivell d'estudis equivalent tenen dret a beneficiar-se d'una reducció del 50 %
en el preu per crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
C. Matrícula d'honor de l'ESADIB
Els alumnes que hagin obtingut matrícula d'honor als estudis cursats a l'ESADIB tenen dret a beneficiar-se, en la matrícula del curs següent,
d'un descompte equivalent al resultat de multiplicar el nombre de crèdits de l'assignatura en què han obtingut la matrícula d'honor pel preu
del crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
El nombre de matrícules d'honor d'una assignatura no pot excedir el 5 % dels alumnes que s'hi han matriculat el mateix curs acadèmic.
D. Persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar el grau de discapacitat que tenen mitjançant una resolució o un certificat
expedit per l'òrgan competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar
de l'alumne corresponent a l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el
mateix alumne, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els
següents:
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Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

75 %

De 15.001 a 25.000 €

65 %

De 25.001 a 35.000 €

50 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
E. Residents a Menorca i a les Pitiüses
Tal com estableix la disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, les fundacions del sector públic autonòmic han d'ajustar l'activitat de foment al que disposen els articles 2, 4, 5, 6.2, 7, 9, 10 i 34,
així com, si pertoca, el títol V, amb l'excepció de l'article 62.2, d'aquesta Llei.
Segons l'article 7.c d'aquesta Llei, la Fundació pot establir ajuts no subjectes al principi de publicitat i concurrència quan, per les
característiques especials del beneficiari, no sigui possible, objectivament, promoure'n la concurrència pública. Per això el Patronat atorga un
ajut a tots els alumnes empadronats a Menorca, a Eivissa o a Formentera equivalent a un descompte del 50 % en els preus del crèdit en
primera matrícula. Per sol·licitar aquesta reducció, han de presentar un certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament corresponent en
què consti que fa com a mínim sis mesos que resideixen en alguna d'aquestes illes.
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
F. Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant la resolució administrativa corresponent. El
descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne corresponent a
l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el mateix alumne, excepte si
acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
G. Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant qualsevol dels documents prevists per la
normativa vigent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne
corresponent a l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el mateix alumne,
excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:
Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
H. Persones que provinguin d'un centre d'acollida, sempre que, en la data de formalització de la matrícula del primer curs, faci com a màxim
quatre anys que han deixat el centre
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant un certificat expedit per l'organisme
competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda de l'alumne corresponent a l'exercici
anterior. Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:
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Renda de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
3. Formalització i pagament de la matrícula de l'ESADIB
L'ESADIB fixa anualment el calendari per formalitzar la matrícula segons la data d'acabament de cada curs acadèmic. El termini per
formalitzar-la s'ha de fixar dins el mes de juliol per als alumnes que accedeixin per primera vegada a l'ESADIB i per als antics alumnes i
dins el mes de setembre per als nous alumnes que hi accedeixin mitjançant la convocatòria d'accés extraordinària.
Els alumnes han d'abonar l'import de la matrícula mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència bancària al compte corrent de la
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (CaixaBank: ES37 2100 8634 21 0200018652). En el
document d'ingrés han de fer constar el literal «ESADIB» seguit del nom i els llinatges, a fi que es pugui identificar qui l'ha fet.
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 a l'ESADIB.
Els alumnes poden pagar l'import total de la matrícula a partir del moment en què l'hagin formalitzada a l'administració del centre i fins a tres
dies després, o bé poden sol·licitar fraccionar-ne el pagament. A aquest efecte, s'estableixen els terminis següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

- Pagament únic: a partir de la formalització de la matrícula i fins a tres dies després han d'abonar el 100 % de l'import.
- Primer termini: a partir de la formalització de la matrícula i fins a tres dies després han d'abonar el 50 % de l'import dels crèdits
ECTS de què s'hagin matriculat i el 100 % de la resta de conceptes.
- Segon termini: en la data fixada per l'ESADIB, entre l'1 i el 15 de desembre com a màxim, han d'abonar el 50 % restant de l'import
dels crèdits ECTS de què s'hagin matriculat.
La matrícula únicament es considerarà pagada quan l'alumne hagi lliurat a la secretaria del centre el justificant del pagament. També pot
enviar el justificant per correu electrònic.
L'impagament del primer termini o del pagament únic en el període establert suposa l'anul·lació automàtica i immediata de la matrícula. En
el cas que aquest impagament correspongui a un alumne de primer curs, es notificarà aquesta circumstància al següent aspirant aprovat per
ordre de nota de les proves d'accés perquè pugui matricular-se.
L'impagament del segon termini en el període establert suposa l'anul·lació automàtica i immediata de la matrícula.
Quant al treball de fi d'estudis del quart curs, s'estableix un calendari de matriculació diferent perquè és imprescindible que l'alumne hagi
aprovat 210 crèdits ECTS dels 240 crèdits que sumen els quatre cursos. En conseqüència, l'alumne s'ha de matricular del treball de fi
d'estudis dins el mes de febrer i el termini per fer el pagament ha de ser, com a màxim, de tres dies a partir de la data per formalitzar la
matrícula fixada per l'ESADIB.
En el cas que un alumne, per circumstàncies excepcionals, no pugui fer el pagament del segon termini durant el període establert, pot
presentar a l'equip directiu una sol·licitud d'ajornament adreçada al conseller d'Educació, Universitat i Recerca, com a president del Patronat,
en la qual ha d'exposar detalladament els motius pels quals sol·licita l'ajornament i a la qual ha d'adjuntar la documentació justificativa que
hi doni suport. La sol·licitud es pot presentar com a màxim fins a sis dies abans del darrer dia del termini de pagament. L'equip directiu, amb
la supervisió del gerent de la Fundació, ha de redactar un informe que s'ha de remetre, juntament amb la sol·licitud, al conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, que, com a president del Patronat, ha de dictar la resolució corresponent en un termini màxim de tres dies. En el cas
que la resolució sigui favorable, es podrà concedir un ajornament del pagament d'un màxim d'un mes comptador a partir de la data de
resolució de la sol·licitud. En el cas que la resolució sigui desfavorable, l'alumne haurà d'abonar el segon termini abans que finalitzi el
període establert.
4. Vigència
Aquests preus s'apliquen el curs 2019-20 i seran vigents en els propers cursos fins que s'aprovin nous preus.
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ANNEX 2
1. Preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB)
A. Preus de les matrícules per crèdit
- Preu de la matrícula per crèdit en primera matrícula: 29,31 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en segona matrícula: 65,00 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en tercera matrícula: 141,00 €.
- Preu de la matrícula per crèdit en quarta matrícula i successives: 195,00 €.
- Preu de la 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: 7,00 €.
B. Prova d'accés i serveis de matrícula
- Preinscripció a les proves d'accés: 68,00 €.
- Serveis generals: 30,00 €.
- Obertura d'expedient: 35,00 €.
- Trasllat d'expedient: 23,00 €.
- Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d'assignatures o crèdits: 18,00 €.
C. Certificats
- Certificat d'expedient: 18,00 €.
- Certificat de matrícula: 5,00 €.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/163/1048692

D. Altres serveis
- Compulsa de documents: 3,50 €.
- Fotocòpies de mida A4 en blanc i negre (per pàgina): 0,15 €.
- Fotocòpies de mida A4 en blanc i negre (a doble cara): 0,20 €.
- Fotocòpies de mida A3 en blanc i negre (per pàgina): 0,30 €.
- Fotocòpies de mida A3 en blanc i negre (a doble cara): 0,40 €.
- Fotocòpies de mida A4 en color (per pàgina): 0,70 €.
- Fotocòpies de mida A4 en color (a doble cara): 0,75 €.
- Fotocòpies de mida A3 en color (per pàgina): 1,30 €.
- Fotocòpies de mida A3 en color (a doble cara): 1,45 €.
- Duplicat del carnet d'estudiant: 10,00 €.
- Lloguer d'armariets (preu per curs) 10,50 €.
- Assegurança per a alumnes de menys de 28 anys: l'import establert en el règim especial d'assegurança escolar.
- Assegurança per a alumnes a partir de 28 anys: 25,00 €.
- Abonaments per a estudiants i professors (ús particular):
Abonaments autoservei en blanc i negre
(A4 i A3 indistintament*)
Preu de l'abonament

5€

10€

15€

20€

Còpies incloses

65

150

250

350

(*) La doble cara es compta com dues impressions.
Abonaments autoservei en color
(A4 i A3 indistintament*)
Preu de l'abonament

5€

10€

15€

20€

Còpies incloses

30

75

115

165

(*) La doble cara es compta com dues impressions.
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E. Matrícula per a cursos de formació contínua i formació permanent
Per a la categoria d'alumne oient:
- Alumne oient del Conservatori Superior o dels conservatoris professionals de música de les Illes Balears: 44,00 €.
- Alumne oient extern: 55,00 €.
Per a la categoria d'alumne actiu:
- Alumne actiu del Conservatori Superior o dels conservatoris professionals de música de les Illes Balears: 88,00 €.
- Alumne actiu extern: 110,00 €.
Aquests preus s'apliquen a partir del curs 2019-2020 i són vigents mentre no siguin aprovats nous preus.
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 donar compliment a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, s'estableix que els alumnes que acreditin,
mitjançant documents 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:
A.1. Família nombrosa de categoria especial
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En el moment de formalitzar la matrícula, aquests alumnes estan exempts de pagar l'import de la matrícula i només han de satisfer el 100 %
de les quotes corresponents als serveis generals i, si escau, a l'obertura d'expedient. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els
abonin complets.
A.2. Família nombrosa de categoria general
Aquests alumnes gaudeixen d'una reducció del 50 % en els preus per crèdit en primera matrícula. Pel que fa a la resta de preus acadèmics,
cal que els abonin complets.
B. Matrícula d'honor al batxillerat
Els alumnes que es matriculin per primera vegada al primer curs i acreditin, mitjançant el certificat acadèmic corresponent, que han obtingut
la qualificació general de matrícula d'honor al batxillerat o a un nivell d'estudis equivalent tenen dret a beneficiar-se d'una reducció del 50 %
en el preu per crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
C. Matrícula d'honor del CSMIB
Els alumnes que hagin obtingut matrícula d'honor als estudis cursats al CSMIB tenen dret a beneficiar-se, en la matrícula del curs següent,
d'un descompte equivalent al resultat de multiplicar el nombre de crèdits de l'assignatura en què han obtingut la matrícula d'honor pel preu
del crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
El nombre de matrícules d'honor d'una assignatura no pot excedir el 5 % dels alumnes que s'hi han matriculat el mateix curs acadèmic.
D. Persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar el grau de discapacitat que tenen mitjançant una resolució o un certificat
expedit per l'òrgan competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar
de l'alumne corresponent a l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el
mateix alumne, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els
següents:
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Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

75 %

De 15.001 a 25.000 €

65 %

De 25.001 a 35.000 €

50 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
E. Residents a Menorca i a les Pitiüses
Tal com estableix la disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, les fundacions del sector públic autonòmic han d'ajustar l'activitat de foment al que disposen els articles 2, 4, 5, 6.2, 7, 9, 10 i 34,
així com, si pertoca, el títol V, amb l'excepció de l'article 62.2, d'aquesta Llei.
Segons l'article 7.c d'aquesta Llei, la Fundació pot establir ajuts no subjectes al principi de publicitat i concurrència quan, per les
característiques especials del beneficiari, no sigui possible, objectivament, promoure'n la concurrència pública. Per això el Patronat atorga un
ajut a tots els alumnes empadronats a Menorca, a Eivissa o a Formentera equivalent a un descompte del 50 % en els preus del crèdit en
primera matrícula. Per sol·licitar aquesta reducció, han de presentar un certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament corresponent en
què consti que fa com a mínim sis mesos que resideixen en alguna d'aquestes illes
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
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F. Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant la resolució administrativa corresponent. El
descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne corresponent a
l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el mateix alumne, excepte si
acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:
Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
G. Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant qualsevol dels documents prevists per la
normativa vigent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne
corresponent a l'exercici anterior. (S'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne i els altres fills, més el mateix alumne,
excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:
Renda per càpita familiar de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
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H. Persones que provinguin d'un centre d'acollida, sempre que, en la data de formalització de la matrícula del primer curs, faci com
a màxim quatre anys que han deixat el centre
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant un certificat expedit per l'organisme
competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda de l'alumne corresponent a l'exercici
anterior. Els percentatges de bonificació segons la renda són els següents:
Renda de l'alumne/a

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70 %

De 15.001 a 25.000 €

50 %

De 25.001 a 35.000 €

30 %

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
3. Formalització i pagament de la matrícula del CSMIB
El CSMIB fixa anualment el calendari per formalitzar la matrícula segons la data d'acabament de cada curs acadèmic. El termini per
formalitzar-la s'ha de fixar dins el mes de juliol per als alumnes que accedeixin per primera vegada al CSMIB i per als antics alumnes i dins
el mes de setembre per als nous alumnes que hi accedeixin mitjançant la convocatòria d'accés extraordinària.
Els alumnes han d'abonar l'import de la matrícula mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència bancària al compte corrent de la
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (CaixaBank: ES37 2100 8634 21 0200018652). En el
document d'ingrés han de fer constar el literal «CSMIB» seguit del nom i els llinatges, a fi que es pugui identificar qui l'ha fet. 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
CSMIB.
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Els alumnes poden pagar l'import total de la matrícula a partir del moment en què l'hagin formalitzada a l'administració del centre i fins a tres
dies després, o bé poden sol·licitar fraccionar-ne el pagament. A aquest efecte, s'estableixen els terminis següents:
- Pagament únic: a partir de la formalització de la matrícula i fins a tres dies després han d'abonar el 100 % de l'import.
- Primer termini: a partir de la formalització de la matrícula i fins a tres dies després han d'abonar el 50 % de l'import dels crèdits
ECTS de què s'hagin matriculat i el 100 % de la resta de conceptes.
- Segon termini: en la data fixada pel CSMIB, entre l'1 i el 15 de desembre com a màxim, han d'abonar el 50 % restant de l'import
dels crèdits ECTS de què s'hagin matriculat.
La matrícula únicament es considerarà pagada quan l'alumne hagi lliurat a la secretaria del centre el justificant del pagament. També pot
enviar el justificant per correu electrònic.
L'impagament del primer termini o del pagament únic en el període establert suposa l'anul·lació automàtica i immediata de la matrícula. En
el cas que aquest impagament correspongui a un alumne del primer curs, es notificarà aquesta circumstància al següent aspirant aprovat per
ordre de nota de les proves d'accés perquè pugui matricular-se.
L'impagament del segon termini en el període establert suposa l'anul·lació automàtica i immediata de la matrícula.
En el cas que un alumne, per circumstàncies excepcionals, no pugui fer el pagament del segon termini durant el període establert, pot
presentar a l'equip directiu una sol·licitud d'ajornament adreçada al conseller d'Educació, Universitat i Recerca, com a president del Patronat,
en la qual ha d'exposar detalladament els motius pels quals sol·licita l'ajornament i a la qual ha d'adjuntar la documentació justificativa que
hi doni suport. La sol·licitud es pot presentar com a màxim fins a sis dies abans del darrer dia del termini de pagament. L'equip directiu, amb
la supervisió del gerent de la Fundació, ha de redactar un informe que s'ha de remetre, juntament amb la sol·licitud, al conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, que, com a president del Patronat, ha de dictar la resolució corresponent en un termini màxim de tres dies. En el cas
que la resolució sigui favorable, es podrà concedir un ajornament del pagament d'un màxim d'un mes comptador a partir de la data de
resolució de la sol·licitud. En el cas que la resolució sigui desfavorable, l'alumne haurà d'abonar el segon termini abans que finalitzi el
període establert.
4. Vigència
Aquests preus s'apliquen el curs 2019-20 i seran vigents els propers cursos fins que s'aprovin nous preus.
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