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Annex I 
 
Bases de la convocatòria d’ajuts de bonificació total de la primera matrícula i 
reducció del 50 per cent del cost de les segones matrícules de la Fundació per als 
Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) 
per a l’any acadèmic 2022-23 (escut social Amb Tu del Govern de les Illes 
Balears) 

 
El Govern de les Illes Balears, conscient de la situació econòmica i social actual, ha 
impulsat una sèrie de mesures per garantir la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats, entre les quals destaca una política de beques i ajuts a l’estudi 
inclosos en el pla “Amb Tu”, un escut social per ajudar les famílies de les Illes Balears 
que conté una sèrie de mesures de protecció immediata i avanç. Amb aquest 
objectiu, ha aportat el finançament necessari per dur a terme la present 
convocatòria amb la col·laboració de la Fundació per als Estudis Superiors de 
Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB). 
 
L’objectiu d’aquests ajuts és la devolució del 100 per cent de les primeres matrícules 
de grau, així com la reducció del 50 per cent del cost de les segones matrícules 
d’aquest curs als centres adscrits a la FESMAE-IB: el Conservatori Superior de Música 
de les Illes Balears (CSMIB) i l’Escola Superior d’Art dramàtic de les Illes Balears 
(ESADIB), fins a un màxim de 1.800 euros per alumne i curs. 
 
Els ajuts s'adrecen als estudiants dels centres de la FESMAE-IB matriculats als 
ensenyaments artístics superiors  de grau que durant l’any acadèmic 2022-23 
compleixin els requisits acadèmics i de renda familiar que s’estableixen a la 
convocatòria. 
 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajuts de bonificació total de la 
primera matrícula a cada assignatura i reducció del 50 per cent del cost de les 
segones matrícules per a estudiants que l’any acadèmic 2022-23 cursin estudis 
artístics superiors de grau als centres adscrits a la Fundació per als Estudis Superiors 
de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB). 
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut s’han de complir els requisits generals, així com els 
requisits econòmics i acadèmics d'aquesta convocatòria. 
 
Els ajuts s’estableixen en relació amb els preus acadèmics de matrícula de l’any 
acadèmic 2022-23 que ha formalitzat l’estudiant, una vegada deduïdes les 
exempcions aplicables al pagament dels preus públics (per família nombrosa o d’un 
altre tipus) i exclosos els preus per serveis administratius, fins a un màxim de 1.800 
euros per alumne i curs. 
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2. Finançament 
 
Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec del capítol IV de transferències 
corrents, per un import de 309.247 €, imputables al pressupost vigent en el moment 
de resoldre la convocatòria. 
 
La concessió dels ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el moment de la resolució de concessió. 
 
Les sol·licituds es resoldran a mesura que siguin revisades i avaluades favorablement. En 
cas que la quantia total corresponent a les sol·licituds avaluades favorablement sigui 
superior a aquest import, s’assignaran més recursos econòmics a la convocatòria 
i, si això no és inviable —per raons d’estabilitat pressupostària—, els ajuts s’assignaran 
fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. 
 

3. Requisits generals dels sol·licitants 

1. L'estudiant que sol·liciti aquest ajut ha de complir els requisits següents: 
 

a) Tenir nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea. 
Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de 
residents. 

b) Estar matriculat a un dels centres adscrits a la FESMAE-IB durant 
l’any acadèmic 2022-23. 

c) Demanar l'ajut de matrícula  

d) Pel que fa a la devolució de les primeres matrícules, no haver estat 
beneficiari de cap  beca o ajut  pel mateix concepte.  

2. Estan exclosos d'aquesta convocatòria: 
 

a) Els estudiants de mobilitat procedents d'altres universitats o centres 
d’estudis artístics superiors. 

b) Els estudiants de matrícula extraordinària. 

c) Els crèdits de tercera o successives matrícules. 
 

4. Requisits econòmics 
 
4.1. Determinació de la renda familiar 
 

1. Per concedir els ajuts d’aquesta convocatòria, els ingressos de la unitat familiar 
durant el darrer període de liquidació de l’IRPF (2021) no poden superar el 
límit de renda fixat a la taula següent: 
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Nre. de membres de la unitat familiar Import 

Famílies d’un membre computable 33.000,00 € 

Famílies de dos o més membres computables 52.800,00 € 

 
2. El procediment per calcular la renda és el següent: 

 
a) La renda familiar s’obté sumant les rendes de l’exercici de 2021 de 

cadascun dels membres computables de la família, calculades segons 
s’indica en el punt següent. 

b) La renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s’ha de determinar de 
la manera següent: 

 
⎯ Primer, per cada membre computable s’han de sumar la base imposable 

general i la base imposable de l’estalvi, que són les caselles 0435 i 0460 
de la declaració de l’IRPF. 

 
⎯ Segon, del resultat anterior, s’ha de restar la quota resultant de 

l’autoliquidació, casella 0595 de la declaració de l’IRPF. El resultat 
obtingut és la renda del membre computable. 

⎯ Tercer, la suma dels resultats obtinguts de tots els membres computables 
constitueix la renda de la unitat familiar. S’hi aplicaran les deduccions que 
corresponguin d’acord amb el punt 4.3, i la xifra resultant serà la 
referència per conèixer el límit que estableix aquesta convocatòria. 
 

3. Per tenir la informació dels requisits econòmics d’aquesta convocatòria, 
s’estableix l’obligació de presentar una declaració responsable de tots els 
membres computables de la unitat familiar on s’especificaran els imports de 
les caselles 0435, 0460 i 0595 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2021. 

 
En el cas dels membres computables que no estiguin obligats a presentar 
declaració de l’IRPF, han d’indicar els seus ingressos i retencions a la declaració 
responsable. 

 
4. Al formulari en línia s’haurà d’adjuntar copia de la documentació acreditativa 

per determinar l’import de la renda familiar als efectes d’aquesta 
convocatòria.  
 
La fundació podrà requerir en qualsevol moment i fins un termini de quatre 
anys des de la concessió de l’ajut qualsevol documentació original necessària 
per fer les comprovacions pertinents sobre els imports consignats a la 
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declaració responsable. 

5. Es desestimaran les sol·licituds dels que no hagin presentat tota la 
documentació necessària per determinar la renda familiar una vegada finalitzat 
el termini d’esmena previst en l’apartat 12. 

 
4.2. Membres computables 
 

1. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la 
família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i 
protecció de l’estudiant, aquest mateix i els germans fadrins menors de 25 
anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2021 o els majors 
d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents 
dels pares que resideixen al mateix domicili. 
 

2. En cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també 
es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es 
trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix 
domicili. 

 
3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre 

computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. 
 

No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantingui una relació 
anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si 
escau, i les seves rendes s’han d’incloure dins el còmput de la renda familiar. 

 
4. En cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són 

independents familiarment i econòmicament, amb independència del seu estat 
civil, han d’acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del seu 
domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients 
per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin 
inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en 
concepte d’habitatge, s’entendrà que no s’ha provat que són independents i els 
ingressos corresponents als membres computables de la família a què es 
refereixen els punts 4.1 i 4.2 s’inclouran en el càlcul de la renda familiar. 

5. Es desestimaran les sol·licituds dels que no hagin presentat tota la 
documentació necessària per determinar la renda familiar una vegada finalitzat 
el termini d’esmena previst en l’apartat 12. 

 
4.3. Deduccions de la renda familiar 
 

1. Per poder tenir en compte les deduccions que s’indiquen a continuació, s’ha 
d’acreditar que el 31 de desembre de 2021 a la unitat familiar s’hi donaven les 
situacions amb dret a deducció. 
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2. Una vegada calculada la renda familiar d’acord amb les indicacions dels 
apartats 4.1 i 4.2, s’han d’aplicar les deduccions següents: 

 
a) El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable 

de la família diferent dels sustentadors principals. 

Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare o el tutor 
o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant o la 
persona a què fa referència el segon paràgraf del punt 4.2.3. 

b) 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili 
familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, sempre 
que tinguin dret a aquest benefici. 

c) 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant que tingui un grau de 
discapacitat legalment qualificada igual al 33 per cent o superior. La 
deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 
65 per cent o superior. 

d) 1.176,00 euros per cada germà menor de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que 
cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan 
siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel 
fet de cursar estudis universitaris. 

e) El llindar de renda familiar aplicable s’ha d’incrementar un 20 per cent 
quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys. 

f) 500,00 euros per pertànyer a una família monoparental. 
 
 
5. Requisits acadèmics 
 
Per accedir a l'ajuda de matrícula l'estudiant ha d'estar matriculat a un mínim de 12 
crèdits. Excepcionalment, els alumnes matriculats a menys crèdits i que finalitzin 
estudis també podran demanar l’ajut. 
 
6. Incompatibilitats 
 
Aquest ajut és incompatible per a les primeres matrícules amb  amb qualsevol altra 
beca o ajut, amb la mateixa finalitat, que el sol·licitant pugui rebre d'altres entitats 
o persones públiques o privades. 
 
A efectes d'incompatibilitat, la persona que sigui beneficiària d'aquest ajut està 
obligada a comunicar al servei d’administració de cada centre qualsevol altre 
beca o ajut amb la mateixa finalitat que hom li hagi pogut concedir i, en cas de ser 
incompatible, a tornar, si escau, els imports percebuts. 
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7. Import dels ajuts 
 
L'import de l'ajut variarà segons el nombre de crèdits matriculats i d’acord amb els  
preus establerts a  la Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i 
les exempcions i les reduccions d’aquests preus (BOIB 163 de 03 de desembre de 2019). 

 
 

 

 

8. Sol·licitud i forma de presentació 
 
Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica, segons les instruccions que es 
publicaran al web de la FESMAE-IB i els webs i intranets de cada centre adscrit a la 
FESMAE. 
 

9. Acceptació de les bases 

La presentació de la sol·licitud per la persona interessada implica que declara el 
següent: 
 

• Que accepta les bases d'aquesta convocatòria. 

• Que les dades aportades a la sol·licitud i als annexos, si escau, són certes. 

• Que queda assabentada que la inexactitud en les circumstàncies declarades 
donarà lloc a la denegació o al reintegrament de l'ajut. 

• Que coneix la incompatibilitat d'aquests ajuts i que, en cas d'obtenir a 
posteriori una altra beca o un ajut procedent de qualsevol administració o 
entitat pública o privada, ho ha de comunicar al Servei d'Administració del 
centre en el qual cursi els seus estudis, i en cas de ser incompatible, ha de 
tornar, si escau, els imports percebuts. 

 
10. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud 

Documentació general a presentar: 
 

• Certificat de titularitat del compte bancari del qual el sol·licitant o un dels 
sustentadors principals sigui titular, inclòs el codi IBAN. Model disponible en 

Ajut 

Devolució de l'import dels crèdits en primera matrícula 100% 

Bonificació de l'import dels crèdits en segona matrícula 50% 

Import màxim per alumne i curs 1.800 € 



C/ d'Alfons el Magnànim, 64 
07004 Palma  
Conservatorisuperior.com 
Esadib.com 9 

línia a la majoria d’entitats bancàries. 

• Declaració responsable de les dades econòmiques referides a IRPF de l’exercici
2021 de la unitat familiar signada pels membres computables que conviuen en 
el mateix domicili a 31-12-2021

• Còpies de les declaracions de IRPF de l’exercici 2021

• DNI o NIE dels membres de la unitat familiar.

• Llibre de família, si escau

Altra documentació a presentar, si escau, segons la unitat familiar de cada estudiant: 

• El certificat d'empadronament dels majors d’edat quan es tracti de persones
amb discapacitat, així com els ascendents dels pares, que viuen al domicili
familiar.

• La titularitat o el lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels
sol·licitants emancipats o que són independents familiarment i
econòmicament.

• L’acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció.

11. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà el dia 12 de desembre de 
2022 i finalitzarà el dia 23 de desembre de 2022, prèvia publicació de la 
convocatòria al web de la FESMAE-IB i els webs i intranets de cada centre adscrit 
a la FESMAE. 

12. Procediment

El Servei d’administració de cada centre centralitzarà la revisió i validació de la 
documentació presentada a mesura que entrin les sol·licituds. 

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir al 
sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els 
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que 
desisteix de la sol·licitud.  

A mesura que els tècnics determinin lots de sol·licituds completes i revisades, 
n’informaran a la gerència de la Fundació, als efectes d’emetre les successives 
propostes de concessió amb els ajuts concedits i denegats, amb indicació de la 
causa per la qual s'han denegat, als efectes de resoldre i notificar-ho als 
interessats a través del correu electrònic corporatiu. 

Els interessats disposaran d’un termini de deu dies per presentar al·legacions a 
través del registre general de la Fundació i, si escau, aportar els documents i 
justificants 
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que considerin oportú. 

En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la 
proposta. 

Una vegada analitzades les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense 
que se n’hagi presentada cap, s’elevaran les successives propostes de resolució al 
Patronat, que adoptarà els acords definitius que s’hauran de publicar al web de la 
FESMAE-IB i els webs i intranets de cada centre adscrit a la FESMAE. 

El termini màxim per resoldre aquest procediment és de sis mesos a comptar des de 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
13. Pagament 
 
La Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 
(FESMAE-IB) ha d’abonar als beneficiaris l’import dels ajuts concedits a l’empara 
d’aquesta convocatòria mitjançant una transferència al compte bancari aportat pel 
sol·licitant, del qual el sol·licitant o un dels sustentadors principals sigui titular . Aquest 
pagament s’ha de fer una vegada que s’hagin publicat els successius acords del  
patronat de concessió i de denegació de les ajudes. 
 
14. Revocació de l'ajut 

La FESMAE-IB pot revocar un ajut en cas que es detecti ocultació o falsejament de 
dades per part de l'estudiant en el moment de sol·licitar-lo. 
 
El patronat podrà revocar-lo després de l'estudi de l'informe justificatiu de la causa 
de revocació i oïda prèviament la persona interessada. Tot això sens perjudici de 
les accions legals que la Fundació pugui emprendre per possible frau, ocultació 
o falsejament de dades. 
 
15. Reclamacions 

Els acords del Patronat s'han de publicar al web de la FESMAE-IB i els webs i intranets 
dels alumnes de cada centre adscrit a la FESMAE. 

L'ordre jurisdiccional civil és es el competent per resoldre les controvèrsies 
derivades d'aquests ajuts, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via 
administrativa ni cap reclamació prèvia.  
 

16. Difusió 

Aquesta convocatòria es difondrà al web de la FESMAE-IB i els webs i intranets de 
cada centre adscrit a la FESMAE. 




