40 - PREU PÚBLIC
ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ
2017
Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el Preu públic per l’assistència a
l’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’EPEL Institut Municipal de Formació, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n.- Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula o establir contracte amb l’Escola Municipal d’Art
ARSENAL, de l’Institut Municipal de Formació.
Article 3r.- Obligat al pagament
Estan obligades al pagament d’aquest Preu públic les persones o entitats que sol·liciten la prestació del servei o les
beneficiades pel mateix.
Article 4t.- Tarifes
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:
a) CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Quotes de l’alumnat que no resideix a Vilafranca del Penedès:
Quota x 10 mesos CFGM

85,10 €

Quota x 10 mesos CFGS

122,10 €

Quotes amb bonificacions addicionals per l'alumnat que resideix a Vilafranca del Penedès:
S’estableixen diferents categories de bonificacions pels alumnes que resideixen a Vilafranca. Els alumnes interessats en
sol·licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació, aportant la documentació econòmica que se’ls requereixi
o autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Àgència Tributària. Si no es volen facilitar les dades fiscals, la
quota serà la mateixa que la d’un alumne que no resideixi a Vilafranca del Penedès.
L’import de la bonificació es determinarà per la “renda equivalent” basada en els ingressos bruts anuals pel nombre
d’unitats calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar, seguint una escala d’equivalència. Aquesta escala
donarà el valor d’1 unitat al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d’edat o més, i 0,3 unitats als
menors de 14 anys d’edat. A les famílies monoparentals se’ls afegiran 0,5 unitats al “nombre equivalent” i a les famílies
amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% se’ls afegiran 0,3 unitats.
Quota x 10 mesos CFGM

51,75 €

59,80€

67,85 €

77,05 €

85,10 €

Quota x 10 mesos CFGS

75,90 €

86,90€

99,00 €

110,00€

122,10€

Renda equivalent

llindar de
renda
menor o igual
8.000,00 €

llindar de renda
de
8.000,01 €

llindar de renda

a
12.750,00 €

de
12.750,01 €

a
17.000,00 €

llindar de renda

llindar de
renda

de

a

més de

17.000,01 €

25.500,00 €

25.500,00 €

Total cost curs CFGM

517,50€

598,00€

678,50 €

770,50€

851,00€

Total cost curs CFGS

759,00€

869,00 €

990,00 €

1.100,00€

1.221,00€
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El cost anual del curs es cobrarà en quatre quotes, que es faran efectives el mes de juliol (20%) i el primer mes de cada
trimestre escolar: setembre (40%), desembre (20%) i març (20%).
Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) tenen un import de 33€ per cada unitat ECTS (Sistema
Europeu de Transferència de Crèdits) quan es cursen per Unitats Formatives, modalitat de matrícula parcial.
Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), que no tenen
reconeguts ECTS, tenen un import de 1,93€/hora per als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i de 2,37€/hora per als
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) quan es cursen per Unitats Formatives.
Les quotes d’aquestes modalitats formatives es cobraran mensualment.
Bonificació del 12% el primer any, per fidelització dels alumnes que provenen d’un CFGM i es matriculen a un CFGS de la mateixa
escola.
b) CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACFGS)
b.1) D’Arts Plàstiques i Disseny

b.2) De Formació Professional
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El cost anual del curs es cobrarà en dues quotes que es faran efectives els mesos d’octubre i gener.
c)

FORFETS D’ART
4 forfets

43,05 €

8 fortets

73,50 €

16 forfets

130,20 €

32 forfets

224,70 €

Cada forfet equival a dues hores de classe o taller. L’import dels forfets es farà efectiu en el moment de la seva adquisició.
d) RECURSOS PER EMPORTAR, RECURSOS D’ESPECIALITAT I ALTRES SERVEIS
L’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’Institut Municipal de Formació, queda autoritzada a avaluar, pressupostar i cobrar
per altres serveis que presti, d’acord amb els objectius estatutaris d’impulsar dinàmiques socials, culturals i educatives que
vinculin l’escola amb el seu entorn social i cultural i permetin la difusió de les arts plàstiques, sempre garantint com a
mínim el rescabalament de les despeses directes o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests serveis.
e) UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA ARSENAL
Per l’ús de sales i aules a l’edifici de l’Escola (per hora):
. Lloguer aula de formació, sense material fungible .................................................... 12,00 €
. Lloguer aula d’informàtica, sense material fungible .................................................. 24,00 €
L’ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars de l’Escola.
L’ús de sales i aules en horari no habitual (que és de 9 a 14:30 i de 15:30 a 21:30h), incrementà tots els preus en
un 25%.
L’ús de sales i aules en dissabtes, diumenges i festius (per hora, amb un mínim de dues hores), incrementarà tots
els preus en un 75%.
f)

INFRASTRUCTURA
Una fornada baixa temperatura ...................................................................................... 30,00€/unitat
½ fornada baixa temperatura .......................................................................................... 20,00€/unitat
Una fornada alta temperatura ......................................................................................... 40,00€/unitat
½ fornada alta temperatura ............................................................................................. 25,00€/unitat
Lloguer guixetes(4 € x 8 mesos) ....................................................................................... 32,00€

g)

DIVERSOS
1 tarja de 25 fotocòpies ..................................................................................................... 1,00€/unitat
Enquadernació treballs DIN A4 .......................................................................................... 1,50€/unitat
Altres mides ....................................................................................................................... 2,00€/unitat

h) IMPRESSIONS DIN A4
Impressions làser DIN A4 80 gr B/N ...................................................................................
Impressions làser DIN A4 80 gr Color .................................................................................
Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. B/N .........................................................................
Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. Color .......................................................................

0,05€/unitat
0,30€/unitat
0,10€/unitat
0,35€/unitat
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Impressions calques ceràmica làser DIN A4 .......................................................................... 4,00€/unitat
Impressions Plotter DIN A2 ................................................................................................... 9,00€/unitat
Impressions Plotter (altres mides, per m2) .......................................................................... 35,00€
Respecte a tots els supòsits d'aquest article, es tindrà en compte que en el cas d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats
de Vilafranca quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, el Consell
d’Administració de l’EPEL, o la Presidència per delegació d’aquest, podrà fixar els preus públics per sota dels límits
previstos.
Article 5è.- Gestió i cobrament
1.- L’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’EPEL Institut Municipal de Formació, expedirà els corresponents rebuts que s’hauran
de liquidar mitjançant domiciliació bancària dins del mes a que es refereix el document cobrador.
2.- En cas que la situació econòmica de les famílies que han rebut bonificació pel fet de residir a Vilafranca del Penedès variï al
llarg del curs escolar, s’haurà de comunicar aquest fet a l’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’Institut Municipal de Formació, per
tal de tramitar l’actualització de la quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb caràcter retroactiu des de la
data en què es produeixi el canvi de situació. Aquesta comprovació la pot fer d’ofici l’Institut Municipal de Formació quan ho
estimi oportú.
3.- En cas d’impagaments s’aplicaran les disposicions de reglaments generals de recaptació dels òrgans públics que siguin
d’aplicació.
Article 6è.- Baixes
En cas que un alumne es doni de baixa no se li retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o abonat fins aquest moment.
La baixa s’haurà de comunicar per escrit a secretaria abans del dia 10 el mes anterior al que es vulgui fer efectiva, per tal que no
es giri el següent rebut.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta Ordenança va ser formulada pel Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Formació en sessió celebrada el
dia 14 de març de 2017, es va aprovar provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de
2017 i es considera aprovada definitivament el dia 24 de maig de 2017, al no haver-se formulat cap reclamació ni al·legació
durant el període d’exposició pública iniciat a partir de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província del dia 6
d’abril de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. i P.
L’ALCALDE

EL SECRETARI

Pere Regull Riba

Eduard Marcó i Alberti
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