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Annex 9. Programa de Música Oberta: Preus públics 

A) Preus públics 

Els següents són els preus públics dels cursos i/o tallers que, sota el títol genèric de “Música 

Oberta”, s’oferiran a l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell, dins 

de la programació de l’oferta formativa a partir del curs 2016-2017 i que seran vigents fins que no 

s’acordi modificar-los o derogar-los: 

Cursos de 45’ minuts de durada setmanal 15 places 177€ 

Cursos d’1 hora de durada setmanal 15 places 202€ 

Cursos d’1 hora de durada setmanal 10 places 303€ 

Cursos d’1’30 hores de durada setmanal 15 places 303€ 

Matrícula d’oient individual 40€ 

La modalitat de matrícula d’oient suposa que l’alumne/a podrà assistir al programa de “ A la carta” 

(teòriques) en la modalitat d’oient, és a dir, sense la possibilitat de ser avaluat, de rebre atenció del 

professorat, ni de participar en activitats de grups que es generin a l’aula. 

En aquests preus no està inclosa cap despesa de material, la qual en tot cas, anirà a càrrec de cada 

alumne/a. 

B) Condicions de pagament, sistema de baixes i bonificacions 

S’estableix una quota de matrícula corresponent al 10% del cost del curs i la resta es divideix en 10 

mensualitats de setembre a juny.  

L’obligació del pagament del preu públic neix en el moment de la formalització de la matrícula i les 

quotes mensuals s’acrediten el primer dia hàbil de cada mes, des del mes de setembre al mes de 

juny del curs escolar corresponent. 

En cas que un/a alumne/a es matriculi a qualsevol curs del programa un cop començat, haurà 

d’abonar la part proporcional dels mesos restants, segons el següent: 

 si la matrícula es formalitza fins al dia 15 inclòs s’acredita la quota mensual complerta. 

 si la matricula es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la quota mensual. 

Els alumnes que causin baixa ho han de comunicar per escrit a algun dels registres de l'Ajuntament, 

essent els efectes els següents:  

 L’import abonat de matrícula no es retornarà en concepte de reserva de plaça. 

 En relació a les quotes mensuals, en cas que un/a alumne/a comuniqui la baixa no es 

retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin abonat fins aquest moment. La baixa s’haurà de 

comunicar com a màxim abans del dia 1 del mes en el qual es vulgui fer efectiva la baixa. 

En aquells casos en què el rebut del mes corresponent a la baixa ja s’hagi emès es procedirà 

a la seva anul·lació. 

Els alumnes externs que es matriculen en dos o més programes de música Oberta obtindran un 10% 

de bonificació en el programa de menor import.  

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional que es matriculin en un 

programa de Música Oberta tindran un 30% de descompte, i en cas que es matriculin en dos o més 

programes tindran un 30% de descompte en el de menor import. 


