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AJUDES ALS ESTUDIS MUSICALS CURS 2022-2023 

 

PRÒLEG 
 
Aquestes ajudes naixen amb l’objectiu de millorar la formació musical i artística 
dels músics de la Banda Simfònica de la Societat Musical d’Algemesí i, així 
mateix, promoure l’assistència a les actuacions d'aquesta, tant als actes de 
carrer com als assajos i concerts. En cap cas són un pagament per la realització 
d’aquestes actuacions, ja que l’assistència als diferents actes de la Banda és 
totalment voluntària i no tots els músics de l’agrupació se'n poden beneficiar. 
 
Les ajudes als estudis musicals establertes per la Societat Musical d’Algemesí 
hauran de ser aprovades anualment per la Junta Directiva en funció del 
pressupost i liquiditat de l’exercici corresponent. Una vegada aprovat el sistema 
d’ajudes d’un exercici, el pagament podrà ser posposat per motius de liquiditat 
de la Societat Musical. 
 

REGLAMENT PER AL CURS 2022-2023 
 
A la sessió de la Junta Directiva de la Societat Musical d’Algemesí, a data 10 
d’octubre de 2022, s’aprovaren les ajudes de 45,00 € o de 60,00 € en funció del 
percentatge d’assistència als actes i per cadascun dels períodes establerts a 
l’Annex II a tots els components de la Banda Simfònica d’Algemesí que estudien 
a qualsevol Conservatori o Escola de Música autoritzada durant el curs 2022-
2023. 
 
La dotació econòmica destinada a cobrir les ajudes per a aquest curs 2022-2023 
serà de 10.000,00€. En el cas de les sol·licituds aprovades superen aquesta 
quantitat, l’ajuda que se concedirà a cada músic serà el resultat de prorratejar 
els 10.000,00€ entre els períodes establerts i el nombre de músics que es puguen 
beneficiar d’estes segons el percentatge d’assistència. 
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Per a concedir les ajudes se seguiran els següents criteris: 
 

1) Es podrà sol·licitar l'ajuda si es té aprovat el curs anterior 2021/2022. 
 
 

2) El/la músic o pare/mare/tutor/representant legal (en cas de ser menor 
d’edat), ompliran i presentaran la sol·licitud d’ajuda als estudis musicals 
(ANEX II) a la Secretaria de la Societat Musical d’Algemesí fins el 18 de 
novembre de 2022. Les sol·licituds que no es presenten dins del termini 
establert seran desestimades. 

 
3) Per a rebre l’ajuda de 45’00 € per període, l’assistència del/la músic a 

les actuacions de la Banda Simfònica de la Societat Musical 
d’Algemesí serà, com a mínim, del 50% segons els assenyalats al punt 
nº2 de l’annex I del present reglament. Aquell músic que al mateix 
període arribe o supere el 75% d’assistència, l’ajuda que percebrà serà 
de 60’00 €. 

 
4) La documentació per a justificar la matrícula i l’assistència regular a les 

classes s’entregarà en la secretaria de la Societat Musical*: 
 

• Al primer període, l'alumne o el sol·licitant presentarà còpia de 
la matrícula del curs 2022-2023.  

• Per al segon, tercer i quart període, se presentarà el butlletí de 
notes trimestral o certificació d’assistència de les classes del 
Conservatori o Escola de Música autoritzada on curse els estudis 
musicals corresponents.  

• La documentació caldrà que siga presentada en el termini 
indicat en el punt nº 2 de l'annex I.  

• Tot aquell que no presente la documentació o ho fera fora del 
termini establert quedarà exclòs del cobrament de l'ajuda d'eixe 
període. 
 

* Els alumnes de l’Escola de Música JMG no cal que aporten la 
documentació ja que s’extraurà directament de les dades de 
l’Escola. 

 
5) Una vegada comprovat el compliment dels punts 3 i 4 anteriors, la 

Societat Musical d'Algemesí publicarà al tauler d'anuncis de l'aula 
d'assaig el llistat dels músics que han obtingut l'ajuda en el període 
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corresponent, obrint-se un termini de 5 dies hàbils per a efectuar 
qualsevol reclamació al respecte, havent de presentar-se, en el cas 
d'haver-ne, a la secretaria de la Societat Musical. 

 
6) Passat el termini de presentació de reclamacions, la Societat Musical 

d’Algemesí farà efectiva l'ajuda concedida per mitjà de transferència 
bancària al número de compte indicat pel sol·licitant. Als alumnes de 
l’Escola de Música JMG, l’import de l’ajuda se’ls serà descomptat de 
les mensualitats de les classes. 

 
7) Per tal de simplificar el pagament de les ajudes, estes s'efectuaran en 

dues tandes:  
 

• El pagament corresponent al primer i segon període s’abonarà 
a partir del 20/01/2023. 

• El corresponent al tercer i quart període s’abonarà a partir del 
21/07/2023. 
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ANNEX I 

1. De les actuacions. 
 
Les actuacions es comptabilitzaran de la següent manera i dins de cada 
període: 
 

a. Cada acte de carrer de la Banda Simfònica valdrà per una o dues 
actuacions en funció de la duració de l’acte i d’acord a la valoració 
que d’estos se fa al Contracte de Prestació de Serveis entre 
l’Ajuntament d’Algemesí i la Societat Musical d’Algemesí. No se 
computaran els actes incomplets. 
 

b. Cada concert de la Banda Simfònica valdrà per una actuació. 
 

2. Relació d’actes, concerts i actuacions a comprovar. 
 

1r PERÍODE: 
 

o Concert Nit del retorn     1 actuació 
 

o Processó vespra de la Mare de Déu   2 actuacions 
 

o Processó matí de la Mare de Déu   1 actuació 
 

o Cercavila mascletada Mare de Déu   1 actuació 
 

o Processó general nit Mare de Déu   2 actuacions 
 

o Concert d’Intercanvis a Albalat    1 actuació 
 

o Concert Pasdobles      1 actuació 
 
 
Presentació de documentació: còpia de la matrícula curs 2022-2023. 
Termini de presentació: fins el 19/12/2022. 
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2n PERÍODE: 
 

o Cercavila 9 d’Octubre     1 actuació 
 

o Processó del Pilar al Carrascalet    2 actuacions 
 

o Proclamació Falleres Majors    1 actuació 
 

o Processó Sra. Pepa      2 actuacions 
 

o Concert Sta. Cecília     1 actuació 
 

o Presentació Falleres Majors    1 actuació 
 

o Cavalcada Reis Mags     1 actuació 
 
Presentació de documentació: Notes o certificat d’assistència 1ª avaluació curs 
2022-2023. 
Termini de presentació: fins el 27/01/2023. 
 

3r PERÍODE: 
 
 

o Acte Sant Sebastià de la Vila    1 actuació 
 

o Concert d’Hivern      1 actuació 
 

o Crida Fallera       1 actuació 
 

o Processó Divendres Sant     2 actuacions 
 

o Processó dels Combregants    1 actuació 
 

o Concert de Primavera     1 actuació 
 
Presentació de documentació: Notes o certificat d’assistència 2ª avaluació 
curs 2022-2023. 
Termini de presentació: fins el 12/05/2023. 
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4t PERÍODE: 
 

o Processó del Corpus     2 actuacions 
 

o Inauguració de la Fira     1 actuació 
 

o Processó de Sant Onofre     1 actuació 
 

o Activitat Comarcal      2 actuacions 
 

o Concert Festival de Bandes    1 actuació 
 

o Tornada Festival de Bandes    1 actuació 
 
 
Presentació de documentació: Notes o certificat d’assistència 3ª avaluació curs 
2022-2023. 
Termini de presentació: fins el 21/07/2023. 
 
 
 

• Qualsevol acte o concert extraordinari que es realitze i que no estiguera 
reflectit en els anteriorment citats es computarà en el període que 
corresponga a l’execució del mateix, avaluant-se en una o dues 
actuacions, segons la naturalesa d’aquest i que determinarà en tot cas 
la Junta Directiva. 
 

• No són computables com a actuacions els actes realitzats dins de la 
Setmana de Bous d’Algemesí i la cercavila d’arreplega dels nous 
educandos. 
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RESUM 

Què és l’ajuda? 
És una ajuda econòmica que dona la Societat Musical d’Algemesí a qualsevol 
membre de la Banda Simfònica d’Algemesí que estiga estudiant a qualsevol 
Conservatori o Escola de Música autoritzada durant el curs 2022-2023. 

Què s’ha de complir per a poder demanar l’ajuda? 
• Que el/la músic interessat assistisca als actes programats per la Societat 

Musical d’Algemesí (Annex I) 
• Sol·licitar l’ajuda en el període indicat (Annex II abans del 18/11/2022) 
• Entregar la documentació corresponent de cada període abans de la 

data límit en la secretaria de la Societat Musical d’Algemesí. 

De quant és l’ajuda? 
• 45,00€ si se complix com a mínim del 50% d’actes programats. 
• 60,00€ si se complix com a mínim del 75% d’actes programats. 

 

EXEMPLES 
 
Al primer període en total hi ha 9 punts (3 corresponents als concerts + 6 als 
actes de carrer); 9 punts = 100%.  
 
En el cas de que un/a músic haja realitzat: 
 

• Concert Nit del retorn: 1 actuació  
• Processó vespra de la Mare de Déu: 2 actuacions  
• Processó matí de la Mare de Déu: 1 actuació  
• Concert Pasdobles 1 actuació  
 
En total 5 punts (més del 50%) Li correspondria cobrar 45,00€ d’eixe període.  

 
 

• Concert Nit del retorn: 1 actuació  
• Processó vespra de la Mare de Déu: 2 actuacions  
• Processó matí de la Mare de Déu: 1 actuació  
• Processó general nit Mare de Déu: 2 actuacions  
• Concert Pasdobles: 1 actuació  

 
En total 7 punts (més del 75%) Li correspondria cobrar 60,00€ d’eixe període. 
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ANNEX II 
 

Sol·licitud d'ajudes als estudis musicals Curs 2022/2023 
 
 
En/Na    
 
amb DNI                              com a pare/mare/tutor/tutora de l'alumne* : 
 
 
 
* Cas de tractar-se d'un menor d'edat 
 
 
Vistes les bases per a la concessió d'ajudes als estudis musicals per al curs 
2022/2023, sol·licite a la Societat Musical d'Algemesí rebre l'ajuda econòmica 
per als estudis musicals i signe la conformitat de les bases.  
 
Així mateix detalle a continuació l'entitat financera i el número de compte on es 
deurà efectuar l'ingrés de la mateixa (deixar en blanc si ja disposem de les dades 
bancàries): 
 
 
 
 
Signat:  
 
 
 
 
Data:   
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