CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI
AVINGUDA BALEARS, 36 46023 VALÈNCIA
CODI DE CENTRE: 46016981

TAXES ANY 2.020 (provissional)
CONCEPTE

EE.
ELEMENTALS

Familia Nom/Monopar -50%
Elemental

Professional

EE.
PROFESSIONALS

Obertura expedient

49,13 €

49,13 €

49,13 €

49,13 €

Preu per assignatura

40,93 €

20,46 €

24,56 €

49,13 €

Preu per assignatura repetida

49,13 €

24,56 €

28,65 €

57,31 €

Expedició/Renovació carnet

4,09 €

4,09 €

4,09 €

4,09 €

Prova ingrés/accés

Gratuïta

Gratuïta

24,56 €

49,13 €

Trasllat expedient

16,39 €

16,39 €

16,39 €

16´39 €

Preu Certificat EE. Elementals

49,13 €

24,56 €

------

------

EXEMPTS
a) Alumnat membre d'una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
b) Alumnat que siguen, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes.
c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició
mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la
Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Alumnat beneficiari de beques, conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes
personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels següents conceptes: matrícula
per assignatura, assignatura pendent, prova d'accés.
e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de
reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. Els contribuents que siguen majors
de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'acord amb
l'art. 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor. Els
contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb
diversitat funcional o menors d'edat, o que hagen sigut víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de
violència intrafamiliar.

BONIFICACIÓ DEL 50%
Alumnat membre de famílies nombroses o monoparentals de categoria general.

Aquestes exempcions i bonificacions no s'aplicaran a: obertura expedient d'ensenyament oficial,
expedició/renovació carnet i trasllat d’expedient.
València, 4 de maig de 2.020

