Sol·licitud Fraccionament de l’import de la matrícula
Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Música
Dades personals
Nom i cognoms alumne/a

DNI/Pass.

Si l’alumne/a és menor: Nom i cognoms pare/mare/tutor/a

DNI/Pass.

Domicili (carrer, plaça…)

Núm. Pis i Porta

Població

CP

Telèfon

Correu electrònic:
Dades acadèmiques
Estudis que matricula:
Nivell Elemental

Grau Professional

Especialitat:

Curs escolar: 2022-2023
Nivell:

Altres dades
Carnet de família nombrosa
Si
No
Caducitat:
Carnet de família monoparental
Si
No
Caducitat:
Víctima d’actes terroristes
Si
No
Caducitat:
Alumnat amb grau de discapacitat mínim del 33%
Si
No
Caducitat:
Víctima de violència de gènere
Si
No
Caducitat:
Sol·licitud
Sol·licito el pagament fraccionat de la matrícula dels ensenyaments musicals per al curs acadèmic 2022-2023.
D’acord amb el que estableix la disposició transitòria de l’Ordenança Fiscal núm. 21, el pagament serà de la
següent manera:
1. El primer pagament del 25%, que inclourà les taxes administratives, es farà efectiu en el moment de
formalitzar la matrícula mitjançant autoliquidació d’ingrés.
2. La resta de l’import, equivalent al 75%, serà mitjançant càrrec domiciliat al compte bancari del
subjecte passiu (el que consta en l’autoliquidació de mandat SEPA lliurat), en els següents períodes:
2n Termini – del 20 al 30 d’octubre de 2022
3r Termini – del 20 al 30 de desembre de 2022
4t Termini – del 20 al 28 de febrer de 2023
No eximirà del pagament total de la matrícula el fet que l’alumne/a pugui ser baixa durant el curs
acadèmic 2022-2023, llevat dels supòsits que es contemplen en l’apartat 3.1.9. de l’O.F. núm. 21.
Amb la signatura d’aquest document em comprometo al pagament total de la matrícula del curs
acadèmic 2022-2023.
Vila-seca,

d

de 2022

Signatura

La informació obtinguda amb aquest imprès es podrà incorporar a un fitxer de dades de caràcter personal, sota la responsabilitat
del Patronat de Música de Vila-seca, que el tractarà de forma confidencial. Qualsevol persona interessada s’hi pot oposar i revocar
el consentiment atorgat, així com a accedir a les seves dades, a fi de rectificar-les i cancel·lar-les, adreçant-se al Registre del Patronat
de Música, situat a l’Av. De la Generalitat, 27, de Vila-seca (4348).

