
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un 
ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos 
informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
 

 

 

 
 

SOLICITUDE MATRÍCULA - ESCOLA DE MÚSICA 
CURSO 2022/2023 

DATOS DO ALUMNO/A 
NOME e APELIDOS: 
 

NIF/NIE: 
DATA DE NACEMENTO: 

ENDEREZO: CONCELLO: 
PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

  Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro tipo de avisos 
relacionados que me poidan resultar de interese. 

DATOS DA NAI/PAI, TITORA/OR, E/OU REPRESENTANTE LEGAL  
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 
 

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

COÑECEMENTOS MUSICAIS PREVIOS DA/O ALUMNA/O 
 

SOLICITA MATRICULARSE NO INSTRUMENTO (só un instrumento) 
 
 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
BONIFICACIÓNS (cada alumna/o poderá acollerse a unha única bonificación) 
  3 ou máis membros da unidade familiar matriculados 
  Familia numerosa 
  Ingresos inferiores a 3.610 € por membro da unidade familiar 
  Outras bonificacións 

DATOS BANCARIOS 

IBÁN ENTIDADE SUCURSAL DC Nº DE CONTA 
                        

                             MATERIAS IMPORTE 
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                  SUBTOTAL  
                                                                                                                         REDUCIÓN  POR BONIFICACIÓN  
                                                                                                                                                     IMPORTE TOTAL  

NOTA: no dorso deste impreso indícanse as taxas e a documentación que deberá achegar con esta solicitude. 
Lugo,______de _________________de____________ 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
Coa firma desta solicitude o firmante acepta os documentos e condicións que regulan o funcionamento da escola, Decreto da Xunta do 11 de Marzo de 1993, o RRI, o PEC e 
ante a ausencia de regulación os acordos tomados polo claustro ou pola xunta directiva. 

Marcar o que proceda:       NON              SI   AUTORIZO a ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE LUGO a publicación da imaxe do 
meu fillo/a ou da miña persoa nos recursos educativos, páxina web etc. da Escola. O uso da imaxe estará suxeito, exclusivamente, a 
un uso educativo non comercial. As accións, productos e utilidades derivadas da súa utilización da imaxe non poderán xerar ningún 
tipo de lucro. Esta autorización é única e exclusivamente para ás actividades organizadas polo Centro. 



En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un 
ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos 
informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
 

 
 
 
        TAXAS E DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR COA SOLICITUDE: 

 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - O alumnado matriculado en dúas materias, unha do bloque A e outra do bloque B, verá reducido o importe anual 
     deste último bloque B nun 33,33 %. Ademais, poderá asistir de balde ás materias do grupo C. 

2 - O resultado dun sorteo por letra establecerá a orde de elección de horarios por apelido. 

3 - O alumnado que non obtivese praza quedará en listaxe de agarda. 

4 - Só se poderá anular a matrícula presentando a correspondente folla de anulación no rexistro xeral do Concello de Lugo. 

5 - As materias colectivas deberán contar con alumnado suficiente para formar os grupos. 

6 - A acumulación de 5 faltas sen xustificar poderá ser motivo da perda da praza en beneficio da 1ª solicitude en lista de agarda. 

7 - A non presentación nos primeiros 20 días hábiles ás clases, dende a data oficial de inicio do curso, suporá a perda 
     automática da praza en beneficio da 1ª solicitude en listaxe de agarda. 

DOCUMENTACIÓN XERAL A PRESENTAR:  
- Solicitude de matrícula debidamente cumprimentada. 

- Certificado de conta bancaria no que figure o titular e o número da conta onde se desexe domiciliar o pagamento das taxas.  

- Fotocopia do DNI/NIE 

- Declaración responsable asinada polo pai/nai/titor na que se compromete a non envialo ao centro no caso de que teña 
  síntomas compatibles coa Covid-19 ou se manteña en illamento preventivo domiciliario. 

BONIFICACIÓNS: 
1.- O alumnado que sexa o terceiro ou posterior membro da unidade familiar que se matricula na Escola Municipal de Música verá 
reducido o prezo nun 50 %. Esta bonificación realizarase tomando como referencia a taxa máis alta. 

2.- Estará exento do pagamento o alumnado que se matricule en estudos dun instrumento que poida ser obxecto dunha campaña 
de promoción por parte da escola, por tratarse dun instrumento dos menos populares. A decisión da elección do instrumento será 
tomada polo claustro de profesorado ou xefatura de estudos 

3.- O alumnado que pertenza a familias numerosas ou con ingresos anuais netos inferiores a 3.610 euros por membro da unidade 
familiar, terá dereito a unha redución do 25% na cota establecida para a prestación de servizos ou realización de actividades na 
Escola Municipal de Música. 

Para obter os beneficios que se sinalan no parágrafo anterior, o alumnado deberá presentar a solicitude correspondente 
no momento de efectuar a matrícula, achegando a documentación acreditativa das circunstancias que se alegan: 
- Libro de familia: copia compulsada das follas de todos os membros da unidade familiar. 
- Certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria no que consten as rendas de todos os membros da unidade familiar. 

ENTREGA DE SOLICITUDES: 

As solicitudes das persoas interesadas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo ou en calquera dos medios 
establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/15, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 
no seguinte prazo: 
 
 
   - O prazo para a presentación de solicitudes será dende o día seguinte á publicación no BOP de Lugo e ata o día 23 de Xuño. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 
O pagamento deste prezo público realizarase mediante domiciliación bancaria, fraccionado en tres trimestres según a ordenanza 
reguladora de prezos públicos 405 do Concello de Lugo para o ano 2022. 

CARNÉ DA ESCOLA: Solicitarase nas oficinas da Escola durante o curso escolar. 

BLOQUE MATERIA PREZO (€) 

A 
CLARINETE, SAXOFÓN, FAGOTE, GAITA, TROMPA, TROMPETA, TROMBÓN, TUBA-BOMBARDINO, 
PERCUSIÓN, PIANO. 200 

B MÚSICA E MOVEMENTO, FORMACIÓN BÁSICA, LINGUAXE MUSICAL, FORMACIÓN DE ADULTOS, 
INFORMATICA MUSICAL, IMPROVISACIÓN. 150 

C GRUPO DE CLARINETES, GRUPO DE SAXOFÓNS, GRUPO TRADICIONAL, AULA DE TÉNICA 
BASICA DE METAIS GRAVES, BANDA DE MÚSICA, COMBO FORMACION DE ADULTOS, BIG BAND. 

100 


