
                                                                  
 

 

 

PREUS I BONIFICACIONS 

 

D’acord amb les ordenances fiscals, els imports a pagar són: 

 

PROGRAMA TAXA ANUAL 

ADAGIO 1 I 2 250,00 €  

ADAGIO 3 370,00 € 

ALLEGRO 770,00 € 

VIVACE/PRESTO 840,00 € 

ANDANTE 600,00 € 

SEGON INSTRUMENT 440,00 € 

NOMÉS ORQUESTRA/COR 250,00 € 

 

 

 

a) Tarifació social 

● Beneficiaris: famílies residents a Molins de Rei  

● S’aplica d’acord amb la renda per càpita de les famílies (darrer exercici fiscal). 

● És necessari un informe favorable de Serveis Socials. 

 

% de reducció sobre l’import general(*) 

 

Renda mensual 

de 405,01 a 470 

€ 

Renda mensual 

de 343,01 a 

405,00 € 

Renda mensual 

de 278,01 a 

343,00 € 

Renda mensual 

de 219,00 a 

278,00 € 

Renda 

mensual de 

menys de 

219,00 €  

10% 

 

20% 40% 60% 75% 

 

(*) La fórmula que s’aplica per calcular el nivell de renda per càpita mensual dels membres de la unitat familiar es pot 

consultar a l’ordenança fiscal C-10, annex 5, web de l’Ajuntament de Molins de Rei  

(http://www.molinsderei.cat/cat/temes/educacio). 

 

b) Bonificacions socials 

● Beneficiaris: famílies residents a Molins de Rei 

● No són compatibles amb altres bonificacions i exempcions regulades a la taxa.  

● S’aplica en els supòsits següents: 

 

Famílies nombroses i monoparentals  

Les bonificacions que s’estableixen són:  

25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals 

50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills 

http://www.molinsderei.cat/cat/temes/educacio


100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills 

 

Situacions especials: els titulars amb nacionalitats no homologables o no convingudes podran 

tenir aquestes bonificacions sempre que tinguin vigent el permís de residència i amb domicili a 

Molins de Rei.  

 

Més d’un germà a l’EMMJC 

La bonificació que s’estableix és:  

10% de descompte a la família amb dos o més germans amb ingressos nets familiars no 

superiors a 21.873,66 € 

 

La documentació acreditativa relativa a tarifació social/bonificacions s’haurà de presentar dins del 

procés de matriculació. 

 

 

PAGAMENT DE LA TAXA 

● Mensual 

● El primer pagament de la taxa actua com a reserva de plaça i no serà retornable. 

 

Més informació: ordenança fiscal C-10, annex 5, web de l’Ajuntament de Molins de Rei  

(http://www.molinsderei.cat/cat/temes/educacio) 

 

http://www.molinsderei.cat/cat/temes/educacio

