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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

INSTRUCIÓNS PARA O PAGO DOS PREZOS  PÚBLICOS DE MATRÍCULA 
Normativa: Decreto 89/2013 do 13 de xuño, DOG do  17-06-2103 

 

CONCEPTOS/ IMPORTES A PAGAR 
 

1) Apertura de expediente ........................................................................................... ..................................... 22 € 

 

2) Servizos xerais  ..................…………...……….………………………..…………………………….…    13 € 

 

3) Disciplinas nas que se matricule por primeira vez:  

Número de créditos das disciplinas nas que se matricula  60 X 7,8 € crédito ............... …………...  468 € 

 

      . 

          TOTAL PARA INGRESAR  A suma dos importes 1) 2) 3)   .……....….. 503€ € 

 
      

BONIFICACIÓNS- EXENCIÓNS DE PAGAMENTO 
 

A) O alumnado pertencente a familia numerosa xeral ingresará soamente o 50% do TOTAL (251,5€) 

 
B) O alumnado que se acolla a fraccionamento de pago  ten que pagar no primeiro prazo o importe completo dos apartados 

1) e 2) mais o  50% dos apartados 3) e 4) (269€) .  

O pagamento do segundo prazo 50% restante dos apartados 3) e 4 (234€)  se ten que facer antes do 1 de febreiro de 2021 
(1)  

 
C)  O alumnado de Familia numerosa Especial;  Discapacidade igual o superior ao 33%; estará EXENTO TOTALMENTE  

DE PAGAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS xunto coas persoas vítimas de actos terroristas  e os seus fillos e 

cónxuxes. 

 
D) O alumnado que sufra violencia de xénero e, máis o alumnado cuxas proxenitoras a sufran, aboaran – no seu caso - 

soamente  importe dos apartados 1) e 2) (apertura de expediente e servizos xerais) 

 
E) O alumnado con matrícula de honra global no 2º de bacharelato, premio extraordinario no bacharelato ou no ciclo superior 

de formación profesional, ou premio fin de grado nas ensinanzas profesionais de música e danza, terá dereito, no primeiro 

curso e por unha soa vez, á EXENCIÓN TOTAL DE PAGAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS  

 
F) O alumnado que solicite bolsa de estudos e acade a condición de bolseiro(a) estará EXENTO DE PAGAMENTO DOS 

PREZOS PÚBLICOS. (2) .  AO REMATE DO PRAZO DE SOLICITUDES DE BOLSAS DO CURSO 

2020/2021 O ALUMNADO TERÁ QUE ACREDITAR A SOLICITUDE ACHEGANDO AO 

ENDEREZO: administracion@csmvigo.com O FICHEIRO PDF DE ACREDITACIÓN DA 

SOLICITUDE DE BOLSA. 

 

G) Os funcionarios dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, estarán exentos/as 

do aboamento  dos prezos públicos, agás os correspondentes á  apertura de expediente e servizos xerais e únicamente nas 

materias de nova matriculación 

 
H) O alumnado que curse simultaneamente dúas ou máis especialidades no centro pagará unha soa vez o importe dos 

apartados 1) e 2)  
 

Todas as circunstancias que dean dereito a bonificación/exención de pago deberán 

acreditarse coa correspondente documentación orixinal xustificativa  
 

 (1)  O alumnado que se acolla ao fraccionamento de pago ten  a obriga de efectua-lo pagamento do 2º prazo no mes de Xaneiro 2021 

De non facelo anularase a matrícula a tódolos efectos.  

 
 (2)    O alumnado que no momento de formaliza-la matrícula se acolla a exención de prezos por teren solicitado a concesión dunha 

bolsa de estudos e ao que posteriormente non se lles concedese, está obrigado ó aboamento dos prezos públicos e máis os xuros 

de demora correspondentes. Non efectuar o pagamento produce automaticamente a anulación de matrícula en tódalas 

disciplinas. Asemade os alumnos ós que se lle conceda bolsa de estudos teñen a obriga de presentar a resolución de concesión  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUCIÓNS PARA FACER O PAGO 
 

1) IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN MODELO AI EUROS  
 

Pódese descargar da páxina web da Oficina Virtual Tributaria da Axencia Tributaria de Galicia 

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-

impresos ((na parte inferior “Enlaces asociados – Modelo AI.Autoliquidación de taxas) 

  

O documento consta de 3 follas (entidade financeira, interesado, Administración). O usuario deberá 

imprimir e completar a man estas tres copias, acudir á entidade financeira colaboradora para realizar o 

pago, e presentar o exemplar Administración xunto a documentación da matrícula 

 

Información para cubrir o impreso 
No apartado: CÓDIGOS  

Consellería de  EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL                    Código  07 

Delegación de  PONTEVEDRA                                                       Código  40 

Servizo de  ENSINO MEDIO                                   Código  03 

Taxa denominación  ENSINANZAS DE  MÚSICA                                                                                  Código  350700 

 

No apartado:  LIQUIDACIÓN 

Tipo ou Tarifa:  Normal ou  – no seu caso – a denominación da bonificación a que ten dereito (familia numerosa xeral......);  

 
Base de Cálculo ou Base impoñible ou unidades 

MATRICULA CURSO 2020/2021– CMUS SUPERIOR DE VIGO                                                         

                

 
 

 

__________________ 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 
 

2)  IMPRESO DE LIQUIDACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS/PRIVADOS 

MODELO E  
Se facilita nas oficinas e conserxería do centro e pódese  atopar asemade nos Conservatorios 

Profesionais de música ou centros de ensinanzas artísticas superiores 
 

Código Delegación  (non ven cuberto no impreso) ………………………………..…           

 

                 Centro académico: CMUS Superior de Vigo 

  Localidad: Vigo      Delegación de: Pontevedra 

 

 
 

 

40 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 

3)    PAGAMENTO TELEMÁTICO (MODELO 730) 

 
Se fai na da Oficina Virtual Tributaria da Axencia Tributaria de Galicia  https://ovt.atriga.gal/ 

(Cidadáns→ Pago de  taxas e prezos (Iniciar taxa)→ Iniciar tramitación electrónica (Iniciar taxa) 

 

Se por calquera causa non se completa o proceso  de pagamento telemático e  non se obtén o xustificante 

modelo 730 (co seu código seguro de verificación) o pagamento se ten que facer presencialmente nas 

entidades bancarias e unicamente cos impresos AI -  E – ou 731 

  

INFORMACIÓN PARA CUBRIR A TAXA 

 

No apartado: CÓDIGOS 
Consellería de  EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL                    Código  07 

Delegación de  PONTEVEDRA                                                       Código  40 

Servizo de  ENSINO MEDIO                                   Código  03 

Taxa denominación  ENSINANZAS DE  MÚSICA                                                                                  Código  350700 

 

No apartado OBXECTO DE PAGO 
MATRÍCULA 2020/2021 – CMUS SUPERIOR DE VIGO    

 

Se o proceso se completa correctamente se obterá un xustificante de pago modelo 730  con dous exemplares 

(Interesado e Administración). O exemplar para a Administración tense que presentar xunto a documentación 

da matrícula (PONSE DE SEGUIDO UN MODELO) 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 

ENTIDADES BANCARIAS COLABORADORAS 
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