ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.25
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
Article 1r. Fonament legal
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en els articles 15 al 27 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, s’estableix la taxa per la prestació de serveis educatius, artístics i professionals en els centres docents de
titularitat municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004, de 5 de març.
Als efectes d’aquesta ordenança, es consideraran ensenyaments d’especialitats tots aquells no reglats per les
administracions educatives competents.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat desenvolupada amb motiu de la realització dels serveis
educatius, artístics i professionals en els centres docents de titularitat municipal.
2. L’obligació de contribuir neix en el moment en que es faci efectiva la inscripció en qualsevol dels centres de
titularitat municipal.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35 de la
Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals sigui l’activitat definida per la present
ordenança.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que
es refereixen els articles 38.3 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la
Llei General Tributària.
3. Igualment i en particular, les quotes liquidades pels serveis que abasta l’ordenança, recauran sobre els pares, els
tutors o els propis alumnes beneficiaris quan aquests hagin assolit l’estat legal d’emancipació.
4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.
Article 5è. Bonificacions subjectives
1. S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica previst
en l’article 21 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de dret públic
locals, el qual serà d’aplicació a les tarifes regulades en la present ordenança, tret de les previstes en els apartats
7.1.C, 7.2.C, 7.3.A.3, 7.4 i 7.5.3 de l’article 7è.
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb la unitat familiar del sol·licitant:
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1

A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
7.967,68

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
10.357,98

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
11.951,52

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
12.748,29

2

10.357,98

13.465,38

15.536,98

16.572,77

3

12.748,29

16.572,77

19.122,43

20.397,26

4

15.138,59

19.680,17

22.707,89

24.221,75

5

17.528,90

22.787,56

26.293,34

28.046,23

6

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

Més de 6

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

Residents

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte
l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat
familiar posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci
de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun
d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud
als Serveis d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals
vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda
obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que, per causes sobrevingudes al llarg del curs vegin modificada la seva situació de renda i puguin acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran d’adreçar la seva petició i la documentació justificativa als Serveis d’Educació, per tal de
valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió de bonificació superior a
l’establerta.
Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats en el municipi de Terrassa.
2.

A l’alumnat de famílies nombroses, que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat de Catalunya els
seran d’aplicació les següents bonificacions:
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A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
17.528,90

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
22.787,56

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
26.293,34

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
28.046,23

E)
Bonificació 5%
Límit ingressos
> 28.046,23

4

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

> 31.870,72

5

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

> 35.695,21

6

24.699,81

32.109,75

37.049,71

39.519,69

> 39.519,69

7

27.090,11

35.217,15

40.635,17

43.344,18

> 43.344,18

Més de 7

29.480,42

38.324,54

44.220,62

47.168,67

> 47.168,67

Fills

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte
l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat

2

familiar posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci
de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun
d’ells, es considerarà que el/la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
Als efectes de l’aplicació d’aquestes bonificacions les persones interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud al
Servei d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i resoldrà, d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda
obtinguts per la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar. En cas de no cursar cap sol·licitud, s’aplicarà
el percentatge de bonificació previst en la columna E anterior.
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi
de Terrassa.
3.

A l’alumnat de famílies monoparentals que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat, els seran
d’aplicació les següents bonificacions:

Fills
1

A)
B)
Bonificació 70% Bonificació 55%
Límit ingressos Límit ingressos
12.748,29
16.572,77

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
19.122,43

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
20.397,26

E)
Bonificació 5%
Límit ingressos
> 20.397,26

2

15.138,59

19.680,17

22.707,89

24.221,75

> 24.221,75

3

17.528,90

22.787,56

26.293,34

28.046,23

> 28.046,23

4

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

> 31.870,72

5

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

> 35.695,21

6

24.699,81

32.109,75

37.049,71

39.519,69

> 39.519,69

7

27.090,11

35.217,15

40.635,17

43.344,18

> 43.344,18

Més de 7

29.480,42

38.324,54

44.220,62

47.168,67

> 47.168,67

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte
l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat
familiar posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci
de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun
d’ells, es considerarà que el/la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
Als efectes de l’aplicació d’aquestes bonificacions les persones interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud al
Servei d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i resoldrà, d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda
obtinguts per la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar. En cas de no cursar cap sol·licitud, s’aplicarà
el percentatge de bonificació previst en la columna E anterior.
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi
de Terrassa.
4.

Excepcionalment quan coincideixin 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, gaudiran cadascun d’ells d’una bonificació del 67%, no acumulable amb les bonificacions d’aquest article.

5.

Les bonificacions anteriors són incompatibles entre si, de manera que el gaudiment d’una exclou el de les altres.
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Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les tarifes especificades, per a cadascun dels serveis, a l’article
7è i demés continguts de la present ordenança.
Article 7è. Tarifes
7.1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA – CONSERVATORI DE TERRASSA
7.1.A. Escola Municipal de Música
7.1.A.1. INFANTS DE 4 A 6 ANYS
TALLER DE MÚSICA EN FAMÍLIA (Infants de 4 anys amb acompanyant)

Música en família

Quotes (4)
18,27 €

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Sensibilització musical

Quotes (10)
21,36 €

7.1.A.2. INFANTS I JOVES DE 7 A 18 ANYS
ENSENYAMENT BÀSIC
Ensenyament bàsic
Iniciació
1r, 2n (c/u) amb 40 minuts instrument
3r, 4t (c/u) amb 40 minuts instrument

Quotes (10)
25,95 €
135,68 €
143,99 €

ENSENYAMENT AVANÇAT
Quotes (10)
Mòdul
Instrumental
30
minuts
d’instrument 1r, 2n, 3r, 4t ( c/u )
Mòdul
Instrumental
40
minuts
d’instrument 1r, 2n, 3r, 4t ( c/u )

125,18 €
154,18 €

ASSIGNATURES SOLTES PER A ALUMNAT REPETIDOR O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES, OPTATIVES.
CURSOS I TALLERS MONOGRÀFICS

Grup A: Ensenyament individual
Assignatura anual 40 minuts
Assignatura anual 30 minuts
Grup B: Ensenyament col·lectiu
Assignatura anual B1
Assignatura anual B2
Assignatura anual B3
Assignatura anual B4
Cor o conjunt instrumental (c/u)

Quotes (10)
111,86 €
83,91 €
42 €
14,62 €
63 €
21,84 €
16,88 €
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Quotes (4)
105 €
36,54 €
18,27 €

Assignatura quadrimestral B5
Assignatura quadrimestral B6
Assignatura quadrimestral B7

B1 1 hora de 2 a 6 alumnes, B2 1 hora de 7 a 15 alumnes, B3 1,5 hores de 2 a 6 alumnes, B4 1,5 hores de 7 a 15 alumnes, B5 2 hores de 2 a 6 alumnes, B6 2 hores de 7 a 15 alumnes, B7 1 hora de 7 a 15 alumnes.

7.1.A.3. PERSONES ADULTES (19 ANYS EN ENDAVANT)
ENSENYAMENT BÀSIC amb 40’ d’instrument
Quotes (10)
171,23 €

Iniciació, 1r, 2n, 3r, 4t (c/u)
ENSENYAMENT AVANÇAT

Quotes (10)
Mòdul
Instrumental
30
minuts
d’instrument 1r, 2n, 3r, 4t ( c/u )
Mòdul
Instrumental
40
minuts
d’instrument 1r, 2n, 3r, 4t ( c/u )

232,79 €
274,16 €

ASSIGNATURES SOLTES PER A ALUMNAT REPETIDOR O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES, OPTATIVES.
CURSOS I TALLERS MONOGRÀFICS

Grup A: Ensenyament individual
Assignatura anual 40 minuts
Assignatura anual 30 minuts
Grup B: Ensenyament col·lectiu
Assignatura anual B1
Assignatura anual B2
Assignatura anual B3
Assignatura anual B4
Cor o conjunt instrumental (c/u)

Quotes (10)

Assignatura quadrimestral B5
Assignatura quadrimestral B6
Assignatura quadrimestral B7

111,86 €
83,91 €
46,90 €
16,32 €
70,35 €
24,39 €
16,78 €
Quotes (4)
117,26 €
40,81 €
20,40 €

B1 1 hora de 2 a 6 alumnes, B2 1 hora de 7 a 15 alumnes, B3 1,5 hores de 2 a 6 alumnes, B4 1,5 hores de 7 a 15 alumnes, B5 2 hores de 2 a 6 alumnes, B6 2 hores de 7 a 15 alumnes.
7.1.A.4. Música a les escoles de primària i secundària
Activitat gratuïta

7.1.B. Conservatori de Terrassa
Quotes (10)
143,19 €
152,59 €

Estudis de Grau Professional
Primer cicle: Cursos 1r, 2n (c u)
Segon cicle: cursos 3r, 4t (c u)
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Tercer cicle: cursos 5è, 6è (c u)
Prova LOE * / Convalidació estudis de
nivell elemental

189,51 €
129,04 €
en un sol pagament

*Dret de la prova d’accés al Grau Professional

ASSIGNATURES SOLTES PER A ALUMNES REPETIDORS O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES

Grup A) Ensenyament individual
Assignatura solta anual
Grup B) Ensenyament col·lectiu
Assignatura solta anual

Quotes (10)
77,53 €
39,36 €

7.1.C. Activitats de l’Escola i del Conservatori
Quota

Classes magistrals (individuals)
Classe de 30 minuts
Classe de 45 minuts
Classe de 60 minuts
Sortides i Trobades
Conferències
Classes magistrals col·lectives (grups de 4 alumnes)

Alumnes
matriculats al centre

Alumnes de fora
del centre

18,00 €
26,00 €
35,00 €
0,00 €
0,00 €
9,00 €

36,00 €
52,00 €
70,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Quan per les característiques del taller aquest incrementi o disminueixi el seu nombre d’alumnes per classe, la quota
es reduirà o ampliarà de manera proporcional.
La quota d’activitats serà de 15 € que es farà efectiva juntament amb el pagament de la quota del mes de gener.
L’alumnat que en finalitzar el curs obtingui la qualificació de “10” en una assignatura, no abonarà les taxes de
l’assignatura equivalent en el curs següent.
Pels pagaments de 10 mensualitats, les quotes es faran efectives durant la segona quinzena del mes de setembre a
juny ambdós inclosos; pels pagaments de 4 mensualitats, les quotes es faran efectives d’octubre a gener i/o de febrer
a maig.
En cas que un/a alumne/a del centre es doni de baixa, aquesta tindrà efectes a partir de la quota següent. Cal, doncs,
notificar la possible baixa a la Secretaria del centre abans de l’inici de cada mes.
A l’alumnat de l’escola de música resident a les poblacions d’Ullastrell i Rellinars se li aplicarà aquesta taxa
incrementada en un 5%. L’alumnat de l’escola de música de fora d’aquestes poblacions serà considerat “no
resident” i se li aplicarà un 10% d’increment en el preu del curs. La consideració de resident o no resident no serà
d’aplicació per a l’alumnat del Conservatori.
A l’escola de música, l’edat que és tindrà en consideració a efectes d’aplicació de la tarifa, serà la que tingui
l’alumne/a en el moment de formalitzar la inscripció.
La inscripció a les assignatures optatives del conservatori estarà condicionada a l’autorització per part del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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Quan, per necessitats de programació, una assignatura es vegi reduïda o ampliada en el seu nombre d’hores lectives
o incrementi o disminueixi el seu nombre d’alumnes per classe, la taxa es reduirà o ampliarà de manera
proporcional.
En el cas que s’estableixi un conveni de col·laboració entre el Servei d’Educació i una institució universitària, els/les
estudiants tindran un descompte del 20% en les activitats del centre que s’hagin programat per acord de les parts.
7.2. ESCOLA MUNICIPAL LA LLAR
A. ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I ARTESANS
Als diferents estudis, cursos i tallers d’artesanies, moda i cuina que es cursen a l’Escola segons les seves característiques, se’ls aplicarà la tarifa següent:

Oferta de cursos
Curs A1
Curs B1
Curs B2
Curs C1
Curs D1
Curs E1

Hores / any
33h
1 h setmana
50h
1,5 h setmana
50h
1,5 h setmana
66h
2 h setmana
99h
3 h setmana
132h
4 h setmana

Ràtio alumnes

Quotes (4)

De 5 a 10 alumnes

52,30 €

30 alumnes

35,34 €

15 alumnes

52,30 €

De 5 a 10 alumnes

103,76 €

De 5 a 10 alumnes

164,62 €

De 5 a 10 alumnes

209,48 €

El pagament es farà efectiu la segona quinzena dels mesos de setembre, novembre, febrer i abril.
B. FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
PREPARACIÓ PROVES ACCÉS
PRE-CAM
CAM
PPACFGS (comunes)
PPACFGS (amb específiques)
PPAU UNIVERSITAT MAJORS 25/45 (comunes)
PPAU UNIVERSITAT MAJORS 25/45 (amb específiques)

Quotes (3)
34,41 €
51,61 €
51,61 €
68,82 €
68,82 €
95,02 €

El pagament es farà efectiu la segona quinzena dels mesos de setembre, novembre i febrer.
Quotes (4)
23,23 €
23,23 €

LLENGUA ANGLESA
Inicial A1
Bàsic A2
INFORMATICA
COMPETIC Inicial
COMPETIC 1
COMPETIC 2
COMPETIC 3
COMPETIC 4

23,23 €
23,23 €
23,23 €
23,23 €
23,23 €

El pagament es farà efectiu la segona quinzena dels mesos de setembre, novembre, febrer i abril.
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C. TAXA PER ÚS D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS COMPLEMENTARIS
L’alumnat inscrit a formació de persones adultes en etapa instrumental, llengua catalana i castellana i BADI satisfaran,
per usos d’instal·lacions i serveis complementaris, la quantitat de 21€. Es farà efectiva al mes de gener.
Cursets:
La quota integra de la taxa per alumne, serà el producte de les hores de durada de cada
curset, pel valor següent: 10,32 euros/hora
- Taxa per material de cuina curs complet: 30,51 € a repartir en 4 quotes.
- Taxa per material de cuina cursets
: 10,17 € a pagar en el moment de la inscripció.
Les persones que es matriculin per un trimestre pagaran 1/3 del preu total del curs, amb un increment d’un 10% en
el preu.
L’import dels cursets que tinguin una durada de 20 hores o menys, s’abonarà d’una sola vegada.
L’import dels cursets que tinguin una durada superior a 20 hores es podrà fraccionar en dos pagaments.
En cas que un/a alumne/a del centre es doni de baixa, aquesta tindrà efectes a la quota següent. Cal, doncs, notificar
la possible baixa a la Secretaria centre abans de l’inici de novembre, febrer o abril.
Quan per necessitats de programació, una assignatura es vegi reduïda o ampliada en el seu nombre d’hores lectives o
incrementi o disminueixi el seu nombre d’alumnes per classe, la taxa es reduirà o ampliarà de manera proporcional.
En el cas que s’estableixi un conveni de col·laboració entre els Serveis d’Educació i una institució universitària, els
estudiants tindran un descompte del 20% en les activitats de l’escola que s’hagin programat per acord de les parts.
7.3. ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE TERRASSA
A.1. Estudis artístics
Oferta de cursos
Curs B1
Curs B2
Curs C1
Curs C2
Curs D1
Curs D2
Curs G1
Curs G2
Curs H1
Curs H2

Hores / any
99 h
3 h setmana
99 h
3 h setmana
132 h
4 h setmana
132 h
4 h setmana
198 h
6 h setmana
198 h
6 h setmana
264 h
8 h setmana
264 h
8 h setmana
297 h
9 h setmana
297 h
9 h. setmana

Ratio alumnes

Quotes (10)

De 5 a 10

75,36 €

D’11 a 15

50,44 €

De 5 a 10

100,28 €

D’11 a 15

67,22 €

De 5 a 10

150,72 €

D’11 a 15

100,28 €

De 5 a 10

201,77 €

D’11 a 15

139,74 €

De 5 a 10

226,69 €

D’11 a 15

153,06 €
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Curs J1
Curs K1
Curs L1
Curs M1
Curs N1

165 h
5 h setmana
35 h
52 h
66 h
33 h

D’11 a 15

85,84 €

De 5 a 10
De 10 a 15
De 10 a 15
30 alumnes

33,66 €
33,36 €
42,41 €
10,55 €

A.2. Tallers d’art (durada específica)

Tallers de petit format / Cursos monogràfics

En un sol pagament
10,32 €/h

A.3. Taxa per material
L’alumnat dels tallers abonarà una taxa de 21 € en concepte de material. Es farà efectiva el mes de gener.
B. Estudis de disseny
B.1. Cicles formatius de grau superior
Taxa per disponibilitat d’instal·lacions i inscripció
Gràfica publicitària: 1r i 2n (c u)
Projectes i direcció d'obres de decoració: 1r i 2n (c u)
Gràfica interactiva
Arquitectura efímera
Escultura aplicada a l’espectacle

Quotes (10)
59,49 €
59,49 €
59,49 €
59,49 €
59,49 €

B.1.1. Mòduls solts
A l’alumnat extern que vulgui cursar algun mòdul solt se li aplicaran les tarifes següents per crèdit: 17,35 €. La inscripció en aquests mòduls vindrà condicionada per l’oferta formativa i la disponibilitat de places.
Quotes (10)
14,21 €

Curs de formació per les proves d'accés
B.2. Tallers de disseny (durada específica)

En un sol pagament
10,32 €/h

Tallers de petit format / Cursos monogràfics
B.3. Cicles formatius de grau mitjà
Taxa per disponibilitat d’instal·lacions i serveis
Cicles formatius de grau mitjà

Quotes (10)
22,33 €

B.4 Aprenentatges d'estudis professionals d'arts plàstiques i disseny.
L’import pel servei d’assessorament en la formació professional és de 60€ en un sol pagament.
L’import per inscripció en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats
d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de
grau superior és:
a. per mòdul dels títols LOGSE 40€ en un sol pagament
b. per unitat formativa dels títols LOE 18€ en un sol pagament.
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C.1. Projecte Art a prop

Projecte Art a prop

Quota
0,00 €

L’alumnat que obtingui matrícula d’honor en les seves qualificacions de final de curs, no abonarà les taxes de
l’assignatura equivalent en el curs següent.
A l’alumnat de les poblacions d’Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, Castellbisbal, Rellinars, Sant Quirze del
Vallès, Matadepera i Rubí, se li aplicarà aquesta taxa incrementada en un 5%.
L’alumnat de fora d’aquestes poblacions serà considerat “no resident” i se li aplicarà un 10% d’increment en el preu
del curs.
Les quotes es faran efectives durant la segona quinzena del mes de setembre a juny ambdós inclosos.
En cas que un/a alumne/a del centre es doni de baixa, aquesta tindrà efectes a la quota següent. Cal, doncs, notificar
la possible baixa a la Secretaria del centre abans de l’inici de cada mes.
En els cursos d’ensenyament no reglats propis de l’escola i de durada anual es podran fer matrícules trimestrals que
tindran una taxa del 33,33% del cost del curs sencer.
Quan, per necessitats de programació, una assignatura es vegi reduïda o ampliada en el seu nombre d’hores lectives
o incrementi o disminueixi el seu nombre d’alumnes per classe, la taxa es reduirà o ampliarà de manera
proporcional.
En el cas que s’estableixi un conveni de col·laboració entre el Servei d’Educació i una institució universitària, els/les
estudiants tindran un descompte del 20% en les activitats del centre que s’hagin programat per acord de les parts.
7.4. ESCOLES MUNICIPALS D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CPEE FÀTIMA i CPC EL PI

Import

Dinar

6,20 €

7.5. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Totes les taxes d’aquest servei es faran efectives en 10 mensualitats iguals.
7.5.1. Ensenyament
Jornada de matí i tarda
La jornada de matí i tarda a les Escoles Bressol Municipals, consisteix en fer ús del servei entre les 9:00 i les 12:00
del matí i les 15:00 i les 17:00 de la tarda. Per als infants que facin ús del servei de menjador s’entén que la jornada
completa és de 9:00 a 17:00 hores.
Jornada de matí i tarda
Taxa usuari

Quota mensual
205,17 €

Altres horaris
Per a famílies que necessitin fer ús del servei en horaris diferents, s’estableix la possibilitat de jornada parcial. Les
taxes corresponents són les següents:
Mitja jornada matí .................................. 65% de la quota
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Mitja jornada tarda ................................. 45% de la quota
En el cas de dos germans, el segon germà gaudirà d’una bonificació del 25%; aquesta bonificació no és acumulable
en el cas de família nombrosa, ni monoparental.
7.5.2. Menjador
Quota mensual dinar *
Quota de dinar no periòdic (unitari)

150,00 €
8,43 €

* Quan satisfent la quota mensual pel servei de menjador, es deixi d’assistir-hi més de 2 dies consecutius,
s’acreditarà el dret de descompte de 2,50 € diaris, a partir del tercer dia i mentre no es reincorpori de nou, al
benefici del servei que dóna dret la quota, excepte en els usuaris bonificats.
7.5.3. Ampliació horària
El Servei d’ampliació horària s’oferirà en funció de la demanda. Consisteix en l’ús del servei de forma regular o bé
de forma puntual en les següents franges horàries:
- De 8 a 9 h. del matí
- De 12 a 13 h. (sense menjador)
- De 13 a 15 h. (dormitori sense menjador)
- De 15 a 17:30 h. (en franges de 30 minuts)
La taxa corresponent a l’ampliació horària és:
1. Quota mensual d’ampliació horària 2 hores al dia
2. Quota mensual d’ampliació horària 1 hora i ½ al dia
3. Quota mensual d’ampliació horària d’1 hora al dia
4. Quota mensual d’ampliació horària ½ hora al dia
5. Utilització no periòdica, per cada ½ hora

82,74
62,06
41,37
20,69
4,46

7.5.4. Serveis complementaris
Per famílies que facin ús de serveis complementaris organitzats per l’Escola Bressol, tals com: “Espai familiar”,
“Espai nadó” i “Activitats per a pares i mares” s’estableix la taxa de 5,20 € l’hora.
7.5.5. Formalització de la inscripció
La formalització de la inscripció per a l’assistència es realitza amb l’antelació necessària durant el període fixat per
la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar.
7.5.6. Baixes
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent a la de la data de recepció de la seva comunicació, a
excepció del mes de setembre que s'admetrà fins el dia en que comenci el curs escolar.
7.5.7. Cobrament de les quotes
El cobrament de les quotes d’escola bressol i menjador es realitzarà entre els dies 1 i el 5 de cada mes, a mes vençut,
les quals inclouran les incidències puntuals de menjador i ampliació horària del mes anterior a excepció del mes de
setembre que no contempla incidències i el mes de juny que inclourà les incidències de maig i juny.
Article 8è. Acreditació, declaració i recaptació
1. Les tarifes exigibles regulades en aquesta ordenança poden liquidar-se durant el període voluntari de dos mesos a
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partir de les seves dates d’emissió, i mitjançant domiciliació bancària, cosa que, alhora, serà requisit indispensable
per a l’assistència de l’alumne al centre docent.
2. En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que tingui pendents els pagaments
de quotes vençudes de cursos anteriors.
3. Només excepcionalment i d’acord amb els casos especials regulats a la present ordenança podran practicar-se
altres formes de liquidacions i autoliquidacions.
4. Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s’exigiran en via de constrenyiment.
5. En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb el reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom
s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició transitòria
Primera.- L’alumnat que en el curs 17-18, ha cursat Iniciació d’Ensenyament bàsic, i que ha abonat una quota més cara
amb motiu de la tarifa plana, se li mantindrà aquesta modalitat de pagament fins a la finalització d’aquesta etapa educativa: Iniciació, 1r, 2n, 3r, 4t (c/u) amb 40 minuts d’instrument a 1r, 2n, 3r, 4t, 10 quotes de 111,10€

Disposició final
Aquesta ordenança serà aplicable a partir del curs 2018-19 i restarà vigent mentre no se n’aprovi la modificació o
derogació expressa.
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