ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
I.- Naturalesa i fonament.
ARTICLE 1
1.

Fent ús de les facultats concedides per l’article 48 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix els preus públics per la prestació dels serveis
públics o la realització d’activitats de la seva competència.

2.

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regirà per aquesta Ordenança, pel Capítol VI
del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i, supletòriament, pel Títol III de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.

ARTICLE 2
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de
serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes no es considerarà
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del
sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic
conforme a la normativa vigent.

ARTICLE 3
No es podran exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a)

Abastament d’aigua en fonts públiques.

b)

Enllumenat de les vies públiques.

c)

Vigilància pública en general.

d)

Protecció Civil.

e)

Neteja de la via pública.

f)

Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

II.- Obligats al pagament
ARTICLE 4
Estan solidàriament obligats al pagament, els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’hagin de
satisfer, encara que no hagin sol·licitat la corresponent prestació.
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III.- Naixement de l’obligació.
ARTICLE 5
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat que
origina l’obligació de pagar el preu públic.
ARTICLE 6
1.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus públics.

2.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

Es consideraran com a causes no imputables a l'interessat les baixes per malaltia o els canvis de domicili fora de
la ciutat de Manresa.
IV.- Gestió
ARTICLE 7
Les persones o entitats interessades en què se’ls presti algun dels serveis o que es realitzi alguna de les activitats
a què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant l’Administració Municipal la sol·licitud
corresponent.
ARTICLE 8
Les tarifes dels preus públics tenen caràcter irreductible per cadascun dels períodes que s’especifiquen a l’annex
de les tarifes d’aquesta ordenança.
A les tarifes detallades a l'annex se'ls haurà d'afegir, quan correspongui, l’impost sobre el valor afegit, amb el tipus
impositiu que sigui vigent en cada moment.
Per tal de facilitar les labors de cobrament, la tarifa resultant s'arrodonirà a múltiples de 5 cèntims.

ARTICLE 9
1.

El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació en els casos següents:
a)

Quan es tracti de colònies organitzades per l’Ajuntament.

b)

Quan es tracti de cursos organitzats per l’ Ajuntament fora dels seus propis centres d’ensenyament.

c)

Quan es tracti de preus públics pels serveis del Mercat Municipal de Puigmercadal.

En els casos previstos a les lletres a) i b), els interessats presentaran la corresponent autoliquidació i faran
efectiu l’ingrés, en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del servei o
realització de l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, en qualsevol cas, abans del seu
inici.
En el cas previst a la lletra c), els interessats presentaran la corresponent autoliquidació i faran efectiu el preu
públic dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al mes anterior.
2.

Quan es tracti de la prestació del servei de guies turístics, el pagament es realitzarà en el moment de
sol·licitud del servei.

3.

Quan es tracti de la venda de textos, publicacions, impresos i reproduccions i articles de merchandising, el
pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de lliurament i recepció dels mateixos.
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5.

El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la recaptació municipal o a les entitats de
crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos a què fan referència els apartats 2 i 3
en què es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o recepció.

ARTICLE 10
1.

L’Administració Municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament dels preus públics les
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per determinar les dades o elements
referents als serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

2.

En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import del preu públic partint de les dades
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

ARTICLE 11
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui d’acord amb l’article 9 d’aquesta
Ordenança, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes vençudes, el recàrrec i els interessos de demora que
corresponguin.

ARTICLE 12
Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els procediments previstos a la Llei
General Tributària, Reglament General de Recaptació i les altres disposicions legals reguladores de la matèria.
Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora dels terminis
establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, s’exigiran amb els recàrrecs i interessos
previstos a l’article 27.2 de la Llei General Tributària.
L’omissió de la presentació de l’autoliquidació o autoliquidació, respecte de preus públics acreditats, es
considerarà infracció tributària, sancionable d’acord amb el que preveu l’article 191 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 13
L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la
prestació del servei quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o
les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d’exigir el pagament dels preus públics, recàrrecs i interessos de demora acreditats, de conformitat amb
els articles 11 i 12 d’aquesta Ordenança.

ARTICLE 14
Es delega a la Junta de Govern Local la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat que estiguin
expressament establertes a l’Annex d’aquesta Ordenança.

ARTICLE 15
L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els errors materials o de
fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de l’annex d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la
promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
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s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Es preveu una reducció del 20% de les tarifes de l'epígraf 3 de l'annex 2 (cursos al casal de la Kampana) per a
joves associats a la Kampana, que serà vigent a partir del moment que el casal consideri prioritari comptar amb
persones associades
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança i l’Annex de les tarifes començarà a regir a partir del dia 6 d’agost de 2013, i continuarà en
vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
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1.

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS.

Epígraf
2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2
4
5
6
7
8

Concepte
Fotocòpies :
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares
Llibre El llibre dels arbres de Manresa, per exemplar
Llibre La ciutat i l’aigua, per exemplar
Llibre La ciutat i l’energia, per exemplar
Llibre La ciutat i el treball, per exemplar
Llibre Els megàlits, per exemplar

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Llibre Minorisa aeterna, per exemplar
Llibre Homenatge a l’Angel Servet i Martí, per exemplar
Llibre Manresa i Sant Ignasi de Loiola, per exemplar
Llibre L’escut de Manresa, per exemplar
Llibre La galeria de manresans il·lustres, per exemplar
Llibre receptes d’un confiter, per exemplar
Llibre Manresa innova, per exemplar
Llibre En veu de dona. La fàbrica nova de Manresa per exemplar
Llibre Manresa: la transformació de la ciutat, per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La imatgeria per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La festa per exemplar
Llibre joc Les figures de la Festa a Manresa.
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La dansa, per exemplar
Llibre Manel Fontdevila. Retrat d'un cronista
Llibre Lligams. La trajectòria d'Agustí Penadés
Llibre El patrimoni festiu de Manresa.Els Pastorets
Llibre Un passeig per l’art. d’Àngels Freixanet
Llibret Menjar a taula
Llibre Falcó. La pintura com a lluita

Tarifa (€)

0,22
0,42
0,31
0,47
5,14
8,94
8,94
8,94
4,66
4,18
8,94
5,96
5,96
8,94
5,96
10,10
10,10
14,86
17,84
17,84
11,88
19,81
9,62
14,42
19,81
9,62
4,81
14,42

Els epígrafs 4 a 26 estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit que en cada moment sigui vigent.
2.

PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS.

Epígraf
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Concepte
Colònies esportives infantils:
Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs)
Jornada de recreació esportiva (un dia)
Període d'1 setmana mitja jornada (sense dinar)
Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs)
Aula d’Esport.
Cursos de formació. Per hora
Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES

Tarifa (€)
82,00
21,00
52,00
65,00
2,60
Gratuït
Gratuït
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2.4
3
3.1
3.2
3.3

Utilització per esdeveniments extraordinaris d'interés ciutadà
Activitats i cursos adreçats a joves
Hora d'activitat sense material
Hora d'activitat amb material inclòs
Activitats tipificades d'interés social

Gratuït
2,00
2,60
gratuït

Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les persones
que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als epígrafs 3.1 i 3.2
en funció de les hores de durada
Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la inscripció
a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran a l’ajuntament
els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les persones que hi
hagin participat
Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 18 i
24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%

Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat
sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa.
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a terme
les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari estable (no
puntual) de la persona interessada, i acreditant una antiguitat mínima de sis
mesos realitzant activitats.

4
4.1
5
5.1
6
7
7.1
7.2
9
9.1
9.2
10
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
12
13

Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a una
reducció màxima del 45% de la tarifa.
Aules de Cultura
Curs de cultura, per hora
Tallers d'art
Tallers d'art, per hora
Cursos de formació en TIC (FORMATIC) (€/hora)
Curs d'autoformació en gestió de la innovació
Per hora
Per curs complet
Lloguer de material esportiu
Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada
Biblioteca mòbil per jornada
Tornejos esportius de lleure
Inscripció per equip
Manresa Salut Esport, curs 2013/2014
Gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça
Curs de setembre a gener ( 2 hores/ setmana)
Curs de febrer a juny ( 2 hores/ setmana)
Natació
Nivell 0. Curs de setembre a gener (1 hora/ setmana)
Nivell 0. Curs de febrer a juny ( 1 hora/ setmana)
Nivell 1 i 2. Curs de setembre a gener (1 hora/setmana)
Nivell 1 i 2. Curs de febrer a juny (1 hora/setmana)
Programa Laboràlia
Per alumne i curs
Activitat Fem un llibre en família

4,60
2,35
2,75
3,55
161,65
32,00
53,00
370,00

55,00
55,00
60,00
60,00
50,00
50,00
30,00
5,00

1.Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als assistents als cursets o
colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus públics o taxes que siguin d’aplicació.
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2. Gaudiran d'una reducció del 65% de la tarifa dels epígrafs 1, 4 i 5 (colònies esportives, aules de cultura i tallers
d'art) les famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.
3. Els cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació esdevindran gratuïts per a totes
aquelles persones que es trobin en situació d’atur i figurin inscrites a la base de dades del Servei d’Ocupació,
Formació i Economia Social (SOFES) de l’Ajuntament de Manresa.
4. La matriculació conjunta en dues Aules de Cultura o Tallers d’Art permet la matrícula gratuïta a un quart curs o
taller, d’entre els ofertats per poder gaudir d’aquesta gratuïtat.
5. La matriculació conjunta en dues Aules de Cultura d’interès per la Gent Gran ( 60 o més anys) permet la
matrícula gratuïta a un tercer curs, d’entre els ofertats per poder gaudir d’aquesta gratuïtat.
6.

Podran gaudir d’una reducció del 50 % del preu públic de Manresa Salut Esport :
-

Les persones amb ingressos totals inferiors al salari mínim interprofessional.(9.034 EUROS/ any)
Les persones que formin part d’una unitat familiar amb 2 o més membres, i amb ingressos totals
inferior al doble del salari mínim interprofessional.(18.068,40 EUR/any)

7.

El pagament del preu públic del programa Laboràlia es realitzarà mitjançant autoliquidació, a l’inici del curs.

3.

PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA

Epígraf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
12
13
14
15
15.1

Concepte
Bosses
Samarreta "Manresa, ciutat mil.lenària"
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorra "Manresa ciutat Mil.lenària"
CD / DVD "Manresa ciutat Mil.lenària"
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
Pòsters
Pòsters (pack 4)
Pòster la Seu de nit
Pòster retaule Sant Esperit
Pòster la Cova de Sant Ignasi
Pòster modernisme
Plànol guia
Tríptic ruta ignasiana
Tríptic la Seu
Tríptic festes i esdeveniments
Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
Visites guiades
Visita general:
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30

Tarifa (€)
gratuït
6,03
gratuït
13,94
2,97
5,51
48,08
gratuït
1,44
0,48
0,48
0,48
0,48
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

41,67
62,50
83,33
55,56
83,33
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15.3
15.3.1

15.3.2

15.4

Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita teatralitzada:
Tarifa normal
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Tarifa reduïda
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Visites guiades Esplendor Medieval de Manresa
Tarifa normal
Català/ Castellà
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Anglès/ Francès
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Tarifa reduïda
Català/ Castellà
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Anglès/ Francès
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Contractació de visites guiades per a grups

111,11

33,33
50,00
66,67
44,44
66,67
88,89

3,24
4,17
5,56
4,17
6,25
8,33

2,59
3,33
4,44
3,33
5,00
6,67

111,11
5,56
92,59
4,63

97,22
6,48
124,20
9,89

76,39
5,09
99,36
8,64
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Bestreta per a reserva

27,78

Tindran dret a tarifa reduïda en l’epígraf 15, els jubilats, els menors entre 8 i
16 anys i els posseïdors dels carnets TR3SC, Súper 3 i Carnet Jove
16
Polo "Manresa, ciutat mil.lenària"
17
Motxilla "Manresa, ciutat mil.lenària"
18
Jaqueta "Manresa, ciutat mil.lenària"
19
Poster "la Manresa al 1375"
20
Bolígraf fusta
21
Imant
22
Llapis colors
23
Llibre per pintar
24
Punt de llibre llis
25
Punt de llibre troquelat
26
CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà)
27
Llibre "la Seu de Manresa"
Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment.

15,25
10,17
23,73
2,97
1,27
1,69
2,54
3,81
1,27
1,69
14,41
9,62

4. AUTOFOTOCÒPIES
Epígraf
1
2

Concepte
Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies
Casal La Kampana, per cada fotocòpia

Tarifa (€)
3,10
0,12

5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES PUBLICACIONS EN
SUPORT MAGNÈTIC
Epígraf
1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Concepte
Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de Manresa
Col.lecció Memòria de Manresa.

Tarifa (€)
9,07

Entre el soroll i el silenci. Els Bombardejos franquistes a Manresa (19381939)
Viure en una dictadura
Jorba
La Ciutat de Plàcido
CD Aiguallum

1,78
1,78
1,78
1,78
8,81

Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment.
6. PREUS PÚBLICS DIVERSOS
Epígraf
2

Concepte
El joc de Manresa

Tarifa (€)
17,46

Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment.

7. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES CULTURALS
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Epígraf
1

Concepte
Làmina La Crema del Paper Segellat

Tarifa (€)
5,10

8. SERVEIS EDUCATIUS
1. LLAR D’INFANTS BRESSOLVENT
Epígraf

Tarifa (€)

1

Serveis escolars

1.1

Quota d’inscripció (matrícula)

100,00

1.2

Quota mensual

120,00

Aquesta quota s’abonarà per 11 mensualitats, de setembre a juliol, si
bé es podran prorratejar les 11 quotes en 10 mesos, de setembre a
juny, i s’abonaran a l’avançada a començament de mes
Els alumnes de famílies amb recursos econòmics insuficients o reduïts
podran sol·licitar la bonificació del 80% o del 50% del preu de la quota
mensual del servei escolar, d'acord amb la convocatòria pública anual
per a la concessió de beques per a l’escolarització i ajuts
individualitzats de menjador de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llars
d'infants municipals de Manresa i bases reguladores corresponents
Aquests dos preus sobre el servei escolar, tindran una bonificació del
50% en el cas de famílies nombroses o monoparentals de categoria
general o del 100% en el cas de famílies nombroses o monoparentals
de categoria especial.
2

Serveis complementaris

2.1

Servei d’acollida (per hora)

2.2

Servei de menjador (per dia)

2.2.1

Infants fins a 24 mesos que es portin el menjar de casa

5,00

2.2.2

Infants que utilitzin el servei de càtering

8,00

5,00

Curs 2013/2014

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

SERVEI ESCOLAR

1.0

Matrícula

100,00

1.1

Jornada escolar sencera per mes

130,00

TARIFA (€)

Aquesta quota s’abonarà per 11 mensualitats, de setembre a juliol, si
bé es podran prorratejar les 11 quotes en 10 mesos, de setembre a
juny, i s’abonaran a l’avançada a començament de mes
Els alumnes de famílies amb recursos econòmics insuficients o
reduïts podran sol·licitar la bonificació del 80% o del 50% del preu de
la quota mensual del servei escolar, d'acord amb la convocatòria
pública anual per a la concessió de beques per a l’escolarització i
ajuts individualitzats de menjador de nens i nenes de 0 a 3 anys a les
llars d'infants municipals de Manresa i bases reguladores
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corresponents
Els alumnes de famílies monoparentals i nombroses classificades en la categoria
general tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de posar
al cobrament del servei escolar (i no de la matrícula), a partir de la data de
presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. La bonificació per les famílies de
categoria especial serà del 50%
No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja
liquidades hauran de satisfer-se en al seva totalitat.

2

SERVEIS COMPLEMENTARIS

2.1

Horari despertador (de 8 a 8,45 h). Ús esporàdic (fins a 5 dies
màxim): preu per dia

5,00

Horari despertador (de 8 a 8,45 h). Ús habitual: preu per mes

30,00

2.2

Menjador, per dia

2.2.1

Infants fins a 24 mesos que es portin el menjar de casa

5,00

2.2.2

Infants que utilitzin el servei de càtering

7,00

2. ESCOLA DE MÚSICA
Curs 2013/2014
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

SENSIBILITZACIÓ

1.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici
del curs.

100,00

1.1

Sensibilització I (5 anys) i II (6 anys)

348,00

1,2

Sensibilització + instrument + cor (opcional)

576,00

2

INICIACIÓ

2.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici
del curs.

100,00

2.1

Llenguatge musical (a partir de 7 anys) + Cor (opcional)

348,00

2.2

Llenguatge musical + instrument + cor (opcional)

576,00

3

ESCOLA D'ADULTS

3.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici
del curs.

100,00

3.1

Llenguatge musical + cor

396,00

3.2

Llenguatge musical + instrument

743,00

3.3

Llenguatge musical + coral + instrument

815,00

3.4

Cor d'adults (1 dia/set x 1,5 h)

180,00

4

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)

4.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici
del curs.

100,00

4.1

Llenguatge musical + instrument

662,00
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4.2

Llenguatge musical + instrument + conjunt vocal o instrumental

825,00

4.3

Llenguatge musical + conjunt vocal i/o instrumental

396,00

4.4

Participació en grups instrumentals i/o conjunts vocals

180,00

5

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA (FMA)

5.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans de l'inici
del curs.

5.1

Llenguatge o harmonia +instrument + conjunts vocals o instrumentals

5.2

Instrument + conjunts vocals o instrumentals

5.3

Llenguatge o harmonia +instrument

5.4

Instrument

862,00

5.5

Instrument complementari.

580,00

5.6

Introducció al jazz

580,00

5.7

Educació corporal

580,00

5.8

Ampliació i repertori

580,00

5.9

Llenguatge musical

234,00

5.10

Harmonia clàssica o moderna

234,00

5.11

Idiomes aplicats al cant

234,00

5.12

Història de la música

234,00

5.13

Música i noves tecnologies

234,00

5.14

Aproximació a les obres musicals

234,00

5.15

Eines anàlisi i percepció auditiva

234,00

5.16

Història de l'òpera

234,00

5.17

Instrumentació i arranjaments

234,00

5.18

Conjunt instrumental i/o vocal

180,00

5.19

Composició

184,00

5.20

Música de cambra

408,00

6

ALUMNE/A COL·LABORADOR/A

6.1

Participants en conjunts instrumentals/vocals avalats pel director del
CMMM

7

CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA

7.1

Cursos a mida (mínim 10 alumnes). Preu hora

7.2

Tallers especialitzats (mínim 5 alumnes). Preu hora

8

CLASSES COL·LECTIVES OBERTES ANUAL

8.1

Preu anual per a noves assignatures

9

TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES

9.1

1 setmana o 5 dies hàbils. Preu taller

200,00
1.013,00
1.013,00
1.013,00

gratuït

7,00
15,00

234,00

70,00

A les tarifes anteriors es podran aplicar les reduccions o bonificacions següents:
1.
Els alumnes de famílies monoparentals i nombroses classificades en la categoria general tindran una
reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de posar al cobrament i no de la matricula, a partir
de la data de presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb
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caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat. La
bonificació per les famílies de categoria especial serà del 50%.
2. Els alumnes inscrits a l’Escola de Música amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar la
bonificació del 50% sobre les quotes mensuals corresponents, però no sobre la matricula, sempre que
compleixin les següents condicions:
a) Unitat familiar amb un únic membre: alumnes que tinguin ingressos totals inferiors a 1 SMI
b) Unitat familiar amb més d’un membre: Alumnes que formen part d’una unitat familiar amb 2 o més
membres amb ingressos totals inferiors a 2 SMI.
La sol·licitud de la bonificació es realitzarà a la Secretaria del centre, que informarà dels terminis i
documentació a acreditar.
Condicions generals per optar a la bonificació del 50%:
• Estar empadronat a la ciutat de Manresa.
• Seguir els estudis de l’Escola de Música Municipal de Manresa.
• Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.
• No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al
centre, sempre i quan no estigui degudament justificat.
• No rebre cap més ajut pel mateix concepte.
• No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.
3. En el cas de poder-se acollir a les dues bonificacions recollides al punt 1 i 2 d’aquest article, la suma total de
les dues bonificacions no superarà el 80%.
4. Els alumnes de l’Escola de Música residents al municipi de Manresa, i que com a tals constin al padró
d’habitants, tindran una bonificació del 9% sobre el preu de les quotes mensuals, però no sobre la matricula
5. La incorporació amb posterioritat a l’1 de gener de cada curs donarà lloc a una reducció del 50% de l’import
de la matricula. Respecte a les quotes mensuals es pagaran les corresponents a partir de la data d’alta.
6. Les persones que no siguin alumnes del centre i que estiguin interessades a inscriure’s a una única de les
assignatures col·lectives dels epígrafs: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 i 5.18 abonaran la
quota de l’assignatura, però no la de la matricula del centre. Inscriure’s a més d’una de les assignatures
indicades comportarà el pagament del 50% de la matricula de Formació Musical Avançada.
7. S’estableix un descompte del 10% per a germans als tallers d’estiu

3. ESCOLA D’ART
Curs 2013/2014
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES.

1.1

Taller de 3 hores/setmana. Preu trimestre

TARIFA (€)

121,00

Oferta de tallers del curs 2012/13:
Pintura. Procediments pictòrics - grup matí
Pintura. Procediments pictòrics - grup tarda
Vitrofusió
Ceràmica artística - grup matí
Ceràmica artística - grup tarda
Ceràmica com a ofici -dijous
Plecs i cosits
Dibuix artístic
Enquadernació creativa
Gravat
Fotogravat - pendent de convocatòria
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Serigrafia - pendent de convocatòria
1.2

Taller de 2 hores/setmana. Preu trimestre

81,00

Oferta de tallers del curs 2012/13:
Tallers infantils d'art
Imatge digital. Fotoshop
Imatge digital. Indesing
Imatge digital. Flash - pendent de convocatòria
1.2

Taller de 3,5 hores/setmana. Preu trimestre

2

TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I JOVES

3.1

1 setmana o 5 dies hàbils

3

CURSOS INTENSIUS DE CURTA DURADA

3.1

Cursos a mida. Preu hora

3.2

Tallers especialitzats. Per hora

141,00

55,00

7,00
15,50

A les tarifes anteriors es podran aplicar les reduccions o bonificacions següents:
1.

Els alumnes de famílies monoparentals i nombroses classificades en la categoria general tindran una
reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de posar al cobrament i no de la matricula, a partir
de la data de presentació del títol, carnet o certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb
caràcter retroactiu, i per tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat. La
bonificació per les famílies de categoria especial serà del 50%.

2. Els alumnes inscrits als tallers de l’Escola d’Art amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran
sol·licitar la bonificació del 50% sobre les quotes mensuals corresponents, però no sobre la matricula,
sempre que compleixin les següents condicions:
a)

Unitat familiar amb un únic membre: alumnes que tinguin ingressos totals inferiors a 1 SMI

b) Unitat familiar amb més d’un membre: Alumnes que formen part d’una unitat familiar amb 2 o més
membres amb ingressos totals inferiors a 2 SMI.
La sol·licitud de la bonificació es realitzarà a la Secretaria del centre, que informarà dels terminis i
documentació a acreditar.
Condicions generals per optar a la bonificació del 50%:
•

Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

•

Seguir els estudis dels tallers de l’Escola d’Art Municipal de Manresa.

•

Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen anteriorment.

•

No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja estava matriculat/da al
centre, sempre i quan no estigui degudament justificat.

•

No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

•

No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

3. En el cas de poder-se acollir a les dues bonificacions recollides al punt 1 i 2 d’aquest article, la suma total de
les dues bonificacions no superarà el 80%.
4. S’estableix una reducció del 25% en la tarifa dels Tallers de l’Escola d’Art per a aquells alumnes inscrits en
qualsevol cicle formatiu dels que imparteix el mateix centre.
5. S’estableix un descompte del 10% per als alumnes que fan més d’un taller monogràfic d’arts plàstiques
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6. S’estableix un descompte del 10% per a germans als tallers d’estiu
7. S’estableix un descompte del 10% a titulars del Carnet Campus en la inscripció de qualsevol taller.
Per a la liquidació i recaptació de les tarifes dels serveis 2. Escola de Música, i 3. Escola d’Art, es tindran en
compte les regles següents:
1.

Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l'ensenyament concret per al qual s'ha efectuat el
pagament del preu públic, es farà efectiu la devolució de l'import ja efectuat.

2.

Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis parcial o totalment al llarg del curs no hauran
de satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja acreditats, ni de
la matricula. La baixa s’haurà de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

3.

En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l'alumne es podrà demanar mitjançant una sol·licitud per escrit,
una reducció del 50 % de les quotes mentre duri aquesta situació. En aquest cas la sol·licitud anirà
acompanyada d'un certificat mèdic justificatiu.

4.

Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola d’Art de Manresa i a l’Escola de Música, hauran de
formalitzar la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines d’aquest centre.

5.

Totes les sol·licituds de baixa temporal o definitiva es presentaran per escrit al registre municipal i/o a les
oficines de l'Escola d'Art o de l’Escola de Música.

6.

El pagament es farà sol·licitant la domiciliació bancària a l’Escola d’Art de Manresa i a l’Escola de Música,
entre els dies 1 i 5 de cada mes.

7.

La quantia corresponent als epígrafs de l’Escola de Música es fraccionarà en 10 quotes mensuals, de
setembre a juny, a excepció de la matricula que es cobrarà una única vegada abans de l’inici de curs. I a
excepció dels epígrafs pels quals s’estableixi un preu hora o setmanal.

9. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Epígraf
9.1
9.1.1
9.1.2.
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2

Concepte

Tarifa (€)

Cursos de formació en tecnologies de la informació i comunicació (€/hora)
Iniciació a la Informàtica i Internet. Nivells 1 i 2.
Iniciació a la Informàtica i Internet per a gent gran (<65 anys)
Altres cursos de formació del programa FORMATIC
Cursos de formació empresarial i per emprenedors (€/hora)
Subvencionats per la Diputació de Barcelona
No subvencionats

3,00
1,50
1,50
3,00
3,00
6,00

Les persones en situació d’atur i inscrites a la base de dades del CIO o del
CEDEM i les persones majors de 65 anys gaudiran de tarifa gratuïta.
10. PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'OFICINA D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA
Epígraf
10.1
10.2

Concepte
Inici de l'expedient i primer assessorament

Tarifa (€)
60,00

Acord, que finalitza amb un contracte privat o un acord que sigui acceptat
pel beneficiari i l'entitat financera

187,50

10.3

Acord, que finalitza amb un contracte elevat a públic entre el beneficiari i
l'entitat financera

275,00

Tindran dret a la reducció de la tarifa que s'especifica, aquelles persones
amb uns ingressos familiars inferiors als detallats al quadre següent:
Pàgina 237

Renda
Màxima
Mensual

1
564,30
846,45
959,31

2
656,36
984.54
1115.81

Membres
3
733.02
1099.53
1246.13

De la
4
809.37
1214.05
1375.93

Família
5
884.40
1332.60
1767.63

Reducció
6
963.12
1444.68
1637.30

7
1039.78
1559.67
1767.63

100%
50%
30%

11. ALTRES PREUS PÚBLICS
Epígraf
11.1

Concepte
Comandament a distància per accionar la pilona de la Baixada de la
Seu

Tarifa (€)
33,06

Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit que en cada moment sigui vigent.
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