
                                       

PAGAMENTO
1. MATRÍCULA 
Ordinaria:  50€  (bonificación do 50% para os alumnos que renoven a matrícula de un
curso para outro).
En caso de cambio nos datos ou perda de documento, deberán poñerse en contacto con:

• A oficina de Recadación, correo-e: ames@canaltributos.com
- En Bertamiráns  na  Praza  Horta  de  Abaixo Nº6,  de luns  a  venres  de  9.00 a  
14.00 e os luns e mércores de 16:15 a 18.30.
- No Milladoiro en  Rúa Viorneira Nº6, de luns a venres de 9:00-14:00

• A oficina da Escola de Música no Milladoiro en horario de luns a venres de 9:30 a
13:30horas. Correo-e: escolademusica@concellodeames.gal.

• Ou nos teléfonos 981884896 / 981 535940- Extensión 3031
Tamén a través de Oficina Virtual co certificado dixital ou co DNI-e, ou para os clientes
de NCG banco a través da súa páxina, sen certificado.

Exencións:
• Usuarios/as,  calquera que sexa a súa idade,  cando a unidade familiar  á que

pertenzan teña uns ingresos inferiores ao IPREM vixente.
• Menor de 18 anos pertencente a familia numerosa  
• 3º ou restante membro da unidade familiar inscrito 
Bonificacións:
• Menores de 18 anos que pertenzan as familias con ingresos anuais netos por

membro da unidade familiar inferior ao 50%do IPREM anual. Matricula 25€

2. COTAS MENSUAIS:  cobraranse mensualmente mediante domiciliación bancaria na
conta designada polo interesado, en documento que se achega co resto da documentación.

Ordinaria:
• Música e movemento: 35€   
• Instrumento: 30 €   
• Instrumento e  clase grupal colectiva: 40€   
• Clase grupal colectiva: 30€   
• Canto moderno: 25€   
• Outras agrupacións, previa consulta co profesor: (subliñar o que corresponda):

gratuítas: combo xuvenil, combo adultos,coro, orquestra de guitarras, orquestra
de frautas, agrupacións de violíns, outros.

Bonificacións:
• Menor  de  18  anos  que  pertenzan  a  familias  con ingresos  anuais  netos  por

membro da unidade familiar inferior ao 50% do IPREM anual. A bonificación
consistirá no desconto do 20% na cota mensual:

- Música e movemento: 28€ 
- Instrumento:  24€  
- Instrumento e clase grupal colectiva: 32€  
- Clase grupal colectiva: 24€  
- Canto moderno:20€  

As exencións e bonificacións previstas concederanse por pedimento do interesado. Este deberá achegar, xunto 
coa solicitude correspondente e no momento de efectuar a matrícula, a seguinte documentación:

- Libro de familia: copia compulsada das follas de todos os membros da unidade familiar.
- Se é o caso, copia compulsada do título de familia numerosa.
- Se é o caso, autorización de consulta dos datos tributarios.
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