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Art. 1. Concepte
De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del text refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest municipi estableix el preu públic per serveis de l'Escola
municipal d’Art i Disseny, que especifica en les seves tarifes que es contenen a l’article 3
d’aquesta ordenança.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals es prestin els serveis.
Art. 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà aquella que es fixa en les
tarifes contingudes a l'annex.
Art. 4. Normes de Gestió
Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.
Els alumnes que s’incorporin a l’escola, als tallers anuals d’adults, infants i joves de l’EMAD,
a partir del dia 1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial.
Art. 5. Obligació de pagament
Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic dels preus públic regulats en aquesta ordenança.
L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes
vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’escola, s’han de fer
efectives en un termini de 3 dies, a comptar des de la data que consta en l’imprès de
liquidació, que es lliure en el moment de sol3licitar la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés
a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça.
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En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers.
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EMAD,
abans del dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La
notificació de baixa s’ha d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra
manera es cobrarà la mensualitat del mes següent.
Art. 6. Tarifes reduïdes
1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals
dels estudis reglats i tallers anuals de l’EMAD.
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit
s’especifiquen:
a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar
cursant aquests estudis reglats i/o tallers a l’EMAD tindrà dret a una reducció del 25%
de la quota mensual per a cadascun dels membres, prèvia sol·licitud mitjançant
presentació d’una instància.
b) Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones
jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant
presentació del document corresponent.
Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament, mitjançant presentació de la
documentació corresponent.
3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de
més d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa.
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.
Publicacions última modificació
Modificació Ple. Data 26.07.2017. Acord núm. 15
Publicació anunci BOPB 08.08.2017. Anunci CVE-Núm. de registre: 022017015667
Publicació diari Ara. Data 08.08.2017. Pàgina 6
Publicació edicte BOPB 11.10.2017. Edicte CVE-Núm. de registre: 022017019334
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Annex I. Quotes
Aprovació preus públics dels cicles formatius de l’EMAD a partir del curs acadèmic
2016/2017
Junta de Govern Local. Data: 06.06.2016. Acord 23
Edicte BOPB de data 06.06.2016. CVE- 022016009417

CICLE FORMATIU

QUOTA INICIAL

CFGM Reproduccions artístiques en fusta
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material

88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
96,99 € / semestral
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
88,26 €
30,09 € / semestral

QUOTA
MENSUAL
31,09 €
21,06 €
0€
21,06 €
15,05 €
61,18 €
32,10 €
0€
32,10 €
21,06 €

Aprovació del preu públic del curs preparatori de la part específica de la prova
d’accés per a cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de l’Escola
municipal d’Art i Disseny, per al curs acadèmic 2015-2016
Junta de Govern Local. Data: 14.12.2015. Acord núm. 66
Edicte BOPB de data 31.12.2015. CVE-02201502805
Durada: del 20 de gener al 6 de maig de 2016 (198 hores)
Horari: dimecres, dijous i divendres de 17.00 a 21.30 hores
Quota inicial: 150,00 euros
Pagaments mensuals: 51,67 euros (3 pagaments de febrer a abril)
Preus públics dels monogràfics, programats per l’EMAD pel 3r trimestre 2014/2015
Aprovació JGL. Data: 20.04.2015. Acord 16
Publicació BOPB de data 05.05.2015. Edicte CVE-Núm. de registre: 022015011959
Dades dels cursos
Introducció a la fotografia digital i Photoshop
Durada: 4 hores
Dies: 5 i 6 de maig
Introducció a la fotografia digital: la càmera réflex
Durada: 4 hores
Dies: 12 i 13 de maig
Fotografia digital avançada, Photoshop i càmera Raw
Durada: 4 hores
Dies: 19 i 20 de maig
Història de la fotografia. El diàleg amb el cinema i la pintura
Durada: 4 hores
Dies: 26 i 27 de maig
Fotografia publicitària: retrat i bodegó
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Quota
inscripció
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
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Durada: 4 hores
Dies: 2 i 3 de juny
Fotografia creativa
Durada: 4 hores
Dies: 9 i 10 de juny
Fotografia analògica: el laboratori per la foto en blanc i negre
Durada: 4 hores
Dies: 16 i 17 de juny
Introducció a la fotografia de viatge i reportatge
Durada: 4 hores
Dia: 13 de juny
Passejades fotogràfiques: natura i arquitectura
Durada: 4 hores
Dia: 27 de juny

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

Preus públics dels monogràfics, programats per l’EMAD pel 2n trimestre 2014/2015
Aprovació JGL. Data: 26.01.2015. Acord 14
Publicació BOPB de data 26.01.2015. Edicte CVE-Núm. de registre: 022015002896
Dades dels cursos
Monogràfic d’introducció a la fotografia digital i Photoshop
Durada: 20 hores
Horari: dimarts, de 18 a 20.30 hores
Monogràfic d’introducció a la fotografia digital: la càmera rèflex
Durada: 10 hores
Horari: dimecres, de 19 a 21.30 hores

Quota inscripció
95,00 euros

Monogràfic de lettering digital
Durada: 20 hores
Horari: dimecres, de 16 a 18.30 hores

99,00 euros

47,50 euros

Preus públics dels monogràfics, programats per l’Escola municipal d’Art i Disseny
(EMAD) per al mes de juliol de 2014
Aprovació.JGL. Data 02.06.2014. Acord 14
Publicació BOPB de data 11.06.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre: 022014014726
Dades dels cursos
Monogràfic de gravat
Durada: del 2 al 14 de juliol (10 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 20.30 h
Lloc: Taller Can Xic EMAD
Monogràfic de realització de figures utilitzant motlles i materials de reciclatge
Durad: de l’1 al 10 de juliol (10 h)
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 20.30 h
Lloc: Taller Can xic EMAD
Arteràpia
Durada: de l’1 al 15 de juliol (15 h)
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 21 h
Lloc: taller Can Xic EMAD
Iniciació al torn
Durada: de l’1 al 15 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h
Loc: taller de ceràmica EMAD
Pintura a l’aire lliure
Durada: de l’1 al 15 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 h
Lloc: lloc de trobada EMAD
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Quota
inscripció

Quota
material

40,00 €

5,00 €

40,00 €

5,00 €

48,00 €

5,00 €

48,00 €

7,50 €

48,00 €

-
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Preus públics dels cicles formatius i tallers anuals del curs acadèmic 2014/15
Aprovació. JGL. Data 07.04.2014. Acord 33
Publicació BOPB de data 24.04.2014. Edicte. CVE-Núm. de registre: 022014010187
Cicles formatius
CURS 14/15
Quota inicial
Quota mensual
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €
88,26 €
-€
88,26 €
21,06 €
88,26 €
15,05 €
96,99 € / semestral
88,26 €
41,12 €
88,26 €
26,08 €
88,26 €
-€
88,26 €
26,08 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
42,13 €
88,26 €
26,08 €
88,26 €
-€
88,26 €
26,08 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
60,18 €
88,26 €
31,09 €
88,26 €
-€
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
61,18 €
88,26 €
32,10 €
88,26 €
-€
88,26 €
32,10 €
88,26 €
21,06 €
30,09 € / semestral
88,26 €
60,18 €
88,26 €
31,09 €
88,26 €
-€
88,26 €
31,09 €
88,26 €
21,06 €

Cicle formatiu
CFGM d’Ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Artfinal de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica interactiva
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics

L’assegurança escolar obligatòria es manté en 1,12 €.
Tallers anuals
Nom del taller
Taller de dibuix i pintura (1dia)
Taller de dibuix i pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura (1 dia)
Taller tècniques pictòriques
Taller ceràmica i modelat (2 hores)
Taller ceràmica i modelat (4 hores)
Taller ceràmica i modelat (6 hores)
Taller d’iniciació al torn
Taller d’iniciació a l’elaboració de rajola
catalana i murals
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants i joves (1 dia)

Quota inicial

Quota mensual

50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €
50,15 €

35,10 €
53,16 €
35,10 €
35,10 €
34,10 €
53,16 €
82,25 €
35,10 €

Quota
material/mensual
7,32 €
12,54 €
18,55 €
7,32 €

50,15 €

34,10 €

7,32 €

50,15 €

28,79 €

-
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Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants i joves (2 dies)
Taller experimemtem amb l’art i el teatre en
anglès (P4-6è)

50,15 €

40,97 €

-

50,15 €

32,90 €

-

L’assegurança es manté en 3 €.
Aprovació preus públics
Junta de Govern Local. Data 27.06.2013. Acord 34
Publicació edicte BOPB. 08.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016729
Nom del taller

Quota
inicial (€)

Assegurança
(€)

Mensualitat
(€)

50,00
50,00
50,00

3,00
3,00
3,00

35,00
28,70
32,80

Iniciació al torn
Expressió plàstica i ceràmica per a infants (P3)
Expressió plàstica en anglès (1r-6è EP)

Quota
material/mensual
(€)
7,30
-

Aprovació preus públics
Modificació. Ple. Data 26.06.2013. Acord 08
Publicació edicte BOPB. 04.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016410
Nom del curs
Ebenisteria artística (grau mitjà)
Gràfica interactiva (grau superior)
Mobiliari (grup superior)

Quota inicial (€)
88,00
88,00
88,00

Mensualitat (€)
31,00
61,00
60,00

Material (€)
96,70 semestral
30,00 semestral
-

Assegurança (€)
3,00
3,00
3,00

Aprovació preus públics
Junta Govern Local. Data 10.06.2013. Acord 23
Publicació edicte BOPB. 02.07.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013016205
Dades del curs
Fer paper i enquadernació
Durada: del 9 al 18 de juliol (12h)
Horari: dimarts i dijous de 18 a 21 hores
Lloc: taller Can Xic EMAD
Experimenta amb l’art: art matèric i
expressionisme
Durada: Del 8 al 17 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Lloc: Taller Can Xic EMAD
Dibuix al natural amb model
Durada: del 2 a l’11 de juliol (12 h)
Horari: dimarts i dijous, de 9.30 a 12.30 h
Camins vers l’abstracció
Durada: de l’1 al 10 de juliol (12 h)
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 hores

Quota
inscripció
(€)
35,00

Quota
material
(€)
10,00

Quota model (€)

35,00

10,00

-

35,00

-

40,00

10,00

26,00 (De 6 a 10
alumnes o
15,20 (d’11 a 14
alumnes
-

-

Aprovació preus públics monogràfic intensiu de dibuix i pintura
Aprovació. Junta de Govern Local. Data: 27.05.2013. Acord: 14
Publicació edicte BOPB. 07.06.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013013757

Pàgina 8 - 22

Preu públic pels serveis de l’EMAD
(Ordenança municipal núm. P02)

Dades del curs
Monogràfic intensiu de dibuix i pintura amb diferents tècniques (15h)
Durada: Del 16 al 30 de juliol de 201
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 20 hores
Lloc: taller Can Xic EMAD

Quota
inscripció
40,00 €

Quota
material
10,00 €

Preus públics dels cicles formatius del curs acadèmic 2013/2014
Aprovació. Ple. Data 24.04.2013. Acord 06
Publicació edicte BOPB. 06.05.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013010421
Cicle formatiu
CFGM d’Ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’Artfinal de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics

CURS 13/14
Quota inicial
Quota mensual
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
21,00 €
88,00 €
15,00 €
96,70 € / semestral
88,00 €
41,00 €
88,00 €
26,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
26,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
60,00 €
88,00 €
31,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
60,00 €
88,00 €
31,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
31,00 €
88,00 €
21,00 €
CURS 13/14
Quota inicial
Quota mensual
88,00 €
42,00 €
88,00 €
26,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
26,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral
88,00 €
61,00 €
88,00 €
32,00 €
88,00 €
-€
88,00 €
32,00 €
88,00 €
21,00 €
30,00 € / semestral

Adaptació cicles formatius de Gràfica
(LOE)
CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de Gràfica interactiva
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material

L’assegurança escolar obligatòria es manté en 1,12 €.
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Preus públics dels monogràfics corresponents a tercer trimestre del curs acadèmic
2012/2013
Modificació Junta de Govern Local. Data 02.04.2013. Acord 15
Publicació edicte BOPB. 15.04.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013008523
Nom del curs
Què és ser un luthier (20 h)
Fotografìa de figura humana i dibuix vectorial (20 h)
Iniciació a l’art de la decoració pictòrica del cos (20 h)

Quota
150,00 euros
150,00 euros
150,00 euros

Preu públic curs preparatori part específica prova d’accés CFGM Arts plàstiques i
disseny. Curs acadèmic 2012-2013
Modificació Junta de Govern Local. Data 14.01.2013. Acord 10
Publicació edicte BOPB. 30.01.2013. Edicte: CVE-Núm. registre: 022013001838
Durada: del 25 de gener al 26 d’abril de 2013 (50 hores)
Horari: divendres, de 17 a 21 hores
Preu/alumne: 96,00 euros
Monogràfics de gràfica publicitària i mobiliari. Curs 2012/2013
Ple. Data 25.07.2012. Acord 09
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte.CVE-Núm. registre: 02201201829
Nom del curs
Monogràfic Gràfica publicitària (Opció A o B)
Monogràfic de Mobiliari (Opció A o B)

Quota inicial
85,00 euros
85,00 euros

Mensualitat
58,00 euros
58,00 euros

Assegurança
3,00 euros
3,00 euros

Prova accés a cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Modificació Junta de Govern Local. Data 16.07.2012. Acord 11
Publicació edicte BOPB. 13.08.2012. Edicte: CVE-Núm. registre: 022012018910
Curs de preparació de la part comuna i específica de la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior d’arts plàstiques i disseny (498 hores): 766,00 euros. Quota inicial: 150,00
euros. Pagaments mensuals: 88,00 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (300 hores): 460,00 euros. Quota inicial: 150,00 euros.
Pagaments mensuals: 44,30 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (198 hores): 305,00 euros. Quota inicial: 150,00 euros.
Pagaments mensuals: 22,15 euros (7 pagaments d’octubre a abril)
Preus públics dels cicles formatius per al curs 2012/2013
Junta de Govern Local de 18.06.2012. Acord núm.11
Publicació Edicte BOPB. 04.07.2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012015698
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Cicle formatiu

Quota inicial

Quota mensual

CFGM d’ebenisteria artística
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGM d’art final de disseny gràfic
Obra final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de gràfica publicitària
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics
Quota material
CFGS de mobiliari
Projecte final
Lliures
Mòduls pràctics
Mòduls teòrics

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

30,00 euros
20,00 euros
0,00 euros
20,00 euros
15,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

40,00 euros
25,00 euros
0,00 euros
25,00 euros
20,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

58,00 euros
30,00 euros
0,00 euros
30,00 euros
20,00 euros

85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros
85,00 euros

58,00 euros
30,00 euros
0,00 euros
30,00 euros
20,00 euros

Quota
semestral

96,70 euros

30,00 euros

30,00 euros

Assegurança escolar obligatòria: 1,12 euros
Tallers anuals 2012/2013
Junta de Govern Local de 18.06.2012. Acord núm.07
Publicació Edicte BOPB. 04.07.2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012015670
Tallers anuals 2012/2013
Nom del taller
Taller de dibuix i pintura (1dia)
Taller de dibuix i pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura (1 dia)
Taller matinal dibuix i pintura (2 dies)
Taller tècniques pictòriques
Taller ceràmica i modelat (2 hores)
Taller ceràmica i modelat (4 hores)
Taller ceràmica i modelat (6 hores)
Taller escultura amb fang
Taller pintura i creativitat
Taller iniciació a la tècnica del gravat
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants (1 dia)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
infants (2 dies)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
alumnes d’ESO (1 dia)
Tallers expressió plàstica i ceràmica per a
lumnes d’ESO (2 dies)
Taller experimemtem amb l’art i el teatre en

Quota inicial

Assegurança

Mensualitat

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

35,00 €
53,00 €
35,00 €
53,00 €
35,00 €
34,00 €
53,00 €
82,00 €
34,00 €
34,00 €
39,00 €
28,70 €

50,00 €

3,00 €

40,85 €

50,00 €

3,00 €

28,70 €

50,00 €

3,00 €

40,85 €

50,00 €

3,00 €

32,80 €
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12,50 €
18,50 €
7,30 €
5,00 €
-
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anglès (P4-6è)

Monogràfics 1r trimestre 2012/2013
Nom del curs
Iniciació al disseny amb Autocad (20 h)
Fotografia digital (20 h)
Lidera’t i canvia (20 h)
Talla artística (20 h)
3D Max avançat (10 h)
El so i la música en la publicitat (20 h)

Quota
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
75,00 €
150,00 €

Cursos monogràfics programats pels mesos de juny i juliol de 2012
Junta de Govern Local de 4 de juny de 2012. Acord núm. 13
Publicació Edicte BOPB de 14 de juny de 2012
Edicte CVE-Núm. de registre: 022012013752
Nom del curs
Monogràfic d’enquadernació (12h)
Monogràfic intensiu dibuix i pintura (12h)
Monogràfic intensiu de talla artística (9h)

Quota inscripció
38,00 €
35,00 €
68,00 €

Quota material
5,00 €
10,00 €
-

Cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
d’arts plàstiques i disseny 2011/2012
Junta de Govern de 19 de setembre de 2011. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOPB de 3 d’octubre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011023612.
Curs de preparació de la part comuna i específica de la prova d’accés a cicles formatius de
grau superior d’arts plàstiques i disseny (498 hores): ......................................... 766,00 €
Quota inicial: ........................................................................................................ 150,00 €
Pagaments mensuals (de setembre a abril): ........................................................ 77,00 €
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (300 hores): ................................................... 460,00 €
Quota inicial: ......................................................................................................... 150,00 €
Pagaments trimestrals (setembre, novembre i gener): ......................................... 155,00 €
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (198 hores): ................................................... 305,00 €
Quota inicial: .......................................................................................................... 150,00 €
Pagament novembre: ............................................................................................ 155,00 €
EMAD: Preus públics dels cicles formatius, per al curs 2011/2012:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 13
Publicació Edicte BOPB de 20 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011017753.
Cicle formatiu

Quota inicial

Quota
mensual

Quota mensual amb la
subvenció aplicada

% subvenció

CFGM d’ebenisteria artística

69,00 €

100,00 €

75%

25,00 €

Obra final

69,00 €

52,00 €

75%

13,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €
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Mòduls pràctics

69,00 €

52,00 €

75%

13,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

36,00 €

75%

9,00 €

Quota material

96,70 € /
semestral

-

-

-

CFGM d’artfinal de disseny
gràfic

69,00 €

100,00 €

80%

20,00 €

Obra final

69,00 €

52,00 €

80%

10,40 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

52,00 €

80%

10,40 €

Mòduls teòrics

69,00 €

36,00 €

80%

7,20 €

Quota material

30,00 € /
semestral

-

-

-

CFGS de gràfica publicitària

69,00 €

114,00 €

80%

22,80 €

Projecte final

69,00 €

60,00 €

80%

12,00 €

0,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

60,00 €

80%

12,00 €

0,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

43,00 €

80%

8,60 €

Quota material

30,00 € /
semestral

-

-

-

CFGS de mobiliari 1r

69,00 €

114,00 €

50%

57,00 €

CFGS de mobiliari 2n

69,00 €

114,00 €

75%

28,50 €

Projecte final

69,00 €

60,00 €

0%

60,00 €

Lliures

69,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

Mòduls pràctics

69,00 €

60,00 €

0%

60,00 €

Mòduls teòrics

69,00 €

43,00 €

0%

43,00 €

Assegurança escolar obligatòria: 1,12 €
EMAD. Preus públics dels cursos per al 3r trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de març de 2012. Acord núm. 49
Publicació Edicte BOPB de 30 d’abril de 2012.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012009047.
Nom del curs
Iniciació a la talla artística (10 hores)

Quota/alumne
68,00 €

EMAD. Preus públics dels cursos per al 3r trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 5 de març de 2012. Acord núm. 24
Publicació Edicte BOPB de 28 de març de 2012.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022012006524.
Nom del curs
Taller d’emprenedors: Puc crear el meu lloc de treball? (10 hores)
Com maquillar-se des de Photoshop (10 hores)
Facebook a fons: com treure’n el màxim profit a nivell professional (10 hores)
Fotografia digital: com aconseguir les millors fotografies aquest estiu (10 hores)
Practica per convertir-te en el millor fotògraf de les teves vacances! (passejades
fotogràfiques) (2 sessions de 4 hores cadascuna)
Coaching i PNL, aprèn a aconseguir allò que vols de les teves relacions socials i
laborals (10 hores)
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Ilustrator a la teva mida (10 hores)
Indesign a la teva mida (10 hores)

74,00 €
74,00 €
Mensualitat: 38,00 €
Material: 6,00 €

Iniciació a la tècnica del gravat (30 hores; abril, maig i juny)

EMAD. Preus públics dels cursos per al segon trimestre del curs 2011/2012.
Junta de Govern de 19 de desembre de 2011. Acord núm. 17
Publicació Edicte BOPB de 28 de desembre de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011031418.
Nom del curs
Taller d’emprenedors: Puc crear el meu lloc de treball? (20 hores)
Curs d’introducció al disseny gràfic (22 hores)
Curs de creació de llocs web amb Joomla (22 hores)
Itineraris fotogràfics (5 sessions de 4 hores cadascuna)
Curs preparatori per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i
disseny de grau mitjà (50 hores)

Quota/alumne
113,20 €
113,20 €
115,60 €
28,30 € / sessió
96,00 €

EMAD. Cursos, per al 3er trimestre 2010/11.
Junta de Govern de 11 d’abril de 2011. Acord núm. 12
Publicació Edicte BOPB de 12 de maig de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011011322.
NOM DEL CURS
Iniciació al disseny d’interiors i Autocad (20h)
Photoshop avançat (20h)
Fotografia digital: tècniques bàsiques per aconseguir les
millors fotografies aquest estiu (20h)
Disseny de pàgines web amb llenguatge html i css (20h)

PREU
154,75 €
108,80 €
108,80 €
108,80 €

Cursos programats per al 2n trimestre del curs acadèmic 2010/2011
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 21
Data d’aprovació de l’acord 29.11.2010
Publicació edicte BOP. Data 24/12/2010
Edicte núm. 022010036354
Curs
Iniciació al disseny d’interiors amb Autocad i Rhinoceros (22,5 h).......................
Fotografia digital i Photoshop (22,5 hores) ...........................................................
Illustrator CS4 i Indesing (22,5h) ...........................................................................
Preparació de la part específica de la prova d’accés a CCFF de grau mitjà d’Arts Plàstiques
i disseny (50 hores) ...............................................................................................

Preu
174,10 €
108,80 €
108,80 €
96,00 €

Cursos programats per al 2n trimestre del curs acadèmic 2009/2010
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 15
Data d’aprovació de l’acord 30.11.2009
Publicació edicte. BOP núm. 295, pàgina 42. Data 10/12/2009
Edicte núm. 022009036766
Curs
Ceràmica al torn (21 hores) ..................................................................................
Iniciació al disseny d’interiors i autocad (22,50 hores) ..........................................
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Photoshop (27 hores) ............................................................................................
Preparació part específica prova accés CCFF grau mitjà arts plàstiques i disseny (24 h)....
Prep.part específica prova accés CCFF grau superior arts plàstiques disseny 1r grup 48h
Prep.part específica prova accés CCFF grau superior arts plàstiques disseny 2n grup 48h
* 2 pagaments de 78 €, els mesos de gener i març

130,60 €
86,00 €
156,00 €*
156,00 €*

Cicles formatius de l’EMAD. Curs acadèmic 2010-2011
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 13
Data d’aprovació de l’acord 20.09.2010
Publicació Edicte BOP. Data 25/10/2010
Edicte núm. 022010030004
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
100,00%
66,50 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
66,50 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r/2n
100,00%
66,50 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
100,00%
66,50 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
66,50 €
* La quota mensual dels CFGM és de 96,50 € i dels CFGS és de 109,70 €
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
66,50 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
66,50 €
* La quota mensual dels CFGS és de 109,70 €

Quota mensual*
Quota mensual*
54,85 €
27,43 €

Cicles formatius de l’EMAD. Curs acadèmic 2009-2010
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 20
Data d’aprovació de l’acord 21.09.2009
Publicació Edicte: BOP núm. 246, pàgina 51, Data. 14/10/2009
Edicte núm. 022009030407
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
100,00%
65,50 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
65,50 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r/2n
100,00%
65,50 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
100,00%
65,50 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
65,50 €
* La quota mensual dels CFGM és de 95,00 € i dels CFGS és de 108,10 €
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
65,50 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
65,50 €
* La quota mensual dels CFGS és de 108,10 €

Quota mensual*
Quota mensual*
54,05 €
27,03 €

Cursos i tallers de l’EMAD programats per al 1r trimestre del curs acadèmic 20102011.
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 14
Data aprovació acord: 05.07.2010.
Publicació Edicte: BOP , de 23 de juliol de 2010.
Edicte núm. 022010021977
Curs /taller
Dibuix i Pintura (1 dia)
Dibuix i Pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura.
Tècniques pictòriques
Ceràmica i modelat (2 hores)
Ceràmica i modelat (3 hores)

Matrícula Assegurança Mensualitat Materialmensual
48,70 € 3 €
34,20 €
48,70€ 3€
51,75 €
48,70€ 3€
34,20 €
48,70€ 3€
34,20 €
18,20€ (*)
48,70€ 3€
33,20€
7,30 €
48,70€ 3€
49,20€
10,35 €
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Ceràmica i modelat (4 hores)
Ceràmica i modelat (5 hores)
Ceràmica i modelat (7 hores)
Taller expressió plàstica i
Ceramica per a infants (1 dia)
Taller expressió plàstica i
Ceràmica per a infants (2dies)
Taller expressió plàstica i
Ceràmica per a alumnes d’ESO
Ceràmica al torn (21 h)
Photoshop (27h)
Iniciació al disseny d’interiors i Autocad
(22, 5 h)

48,70€ 3€
51,80 €
12,50 €
48,70€ 3€
74,70€
16,40€
48,70€ 3€
104,60€
23,00€
48,70 €

3€

28,00 €

48,70 €

3€

39,90 €

48,70 €
141,50 €
130,60 €

3€

28,00 €

174,10 €

(*) Un sol pagament a principi de curs
Cursos i tallers de l’EMAD programats per al 1r trimestre del curs acadèmic 20112012.
Junta de Govern de 11 de juliol de 2011. Acord núm. 16
Publicació Edicte BOPB de 28 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011019212.
Curs /taller
Dibuix i Pintura (1 dia)
Dibuix i Pintura (2 dies)
Taller matinal dibuix i pintura.
Taller de recorregut pictòric
Taller de tècniques pictòriques
Ceràmica i modelat (2 hores)
Ceràmica i modelat (4 hores)
Ceràmica i modelat (6 hores)
Taller de decoració ceràmica
Taller d’escultura amb fang
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a infants (1 dia)
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a infants (2dies)
Taller expressió plàstica i
ceràmica per a alumnes d’ESO

Quota inicial Assegurança Mensualitat Materialmensual
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
51,75 €
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
34,20 €
48,70 €
3€
34,20 €
18,20 € (*)
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €
3€
51,80 €
12,50 €
48,70 €
3€
80,11 €
18,50 €
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €
3€
33,20 €
7,30 €
48,70 €

3€

28,00 €

48,70 €

3€

39,90 €

48,70 €

3€

28,00 €

(*) Un sol pagament a principi de curs
Cursos monogràfics 1r trimestre 2011/12
NOM DEL CURS

QUOTA

Interiorisme i Autocad (22,5 h)

174,10 €

Photoshop (22,5 h)
Disseny de pàgines web amb llenguatge html
i CSS (22,5 h)

108,80 €
180,80 €

Fotografia digital (22,5 h)

108,80 €

EMAD: Monogràfic “El volum i la pintura amb les terres refractàries”, per als mesos
de juny i juliol de 2011:
Junta de Govern de 27 de juny de 2011. Acord núm. 14
Publicació Edicte BOPB de 13 de juliol de 2011.
Edicte núm. CVE-Núm.de registre 022011016958.
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Curs
El volum i la pintura amb les terres refractàries (24 h)

Preu
76,80 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2007-2008
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 32
Data d’aprovació de l’acord 01.10.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 248, pàgina 53-54, data 16.10.2007
Edicte núm. 022007027148
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
75,00%
61,60 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
61,60 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r 100,00%
61,60 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
75,00%
61,60 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
61,60 €
CFGS de mobiliari
1r
50,00%
61,60 €
CFGS de mobiliari
2n
75,00%
61,60 €
* La quota mensual dels CFGM és de 87,00 € i dels CFGS és de 99,00 €

Quota mensual*
22,33 €
24,75 €
50,85 €
25,43 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2006-2007
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm 17
Data d’aprovació: 25.09.2006
Publicació Edicte: BOP núm. 254, pàgina 74, data 24.10.2006
Edicte núm. 022006028613
1. Quotes dels cicles subvencionats pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya:
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGM Ebenisteria artística
1r
75,00%
60,00 €
CFGM Ebenisteria artística
2n
100,00%
60,00 €
CFGM Art final de disseny gràfic1r 100,00%
60,00 €
CFGS Gràfica publicitària
1r
75,00%
60,00 €
CFGS Gràfica publicitària
2n
100,00%
60,00 €
* La quota mensual dels CFGM és de 87,00 € i dels CFGS és de 99,00 €
2. Cicle formatiu de grau superior de mobiliari:
Cicle formatiu
Curs
% Subvenció
Quota matrícula
CFGS Mobiliari
1r
50,00%
60,00 €
CFGS Mobiliari
2n
75,00%
60,00 €
* La quota mensual dels CFGS és de 99,00 €

Quota mensual*
21,75 €
24,75 €
Quota mensual*
49,50 €
24,75 €

Material alumnes del CFGM d’Ebenisteria Artística. Curs acadèmic 2006-2007
Junta de Govern Local. Data 26.07.2006
BOPB núm. 188. Pàgina 39. Data: 080.08.2006
Anunci 022006022294
Quota trimestral ................................................................................................
Nou taller de ceràmica i modelat per al curs acadèmic 2007-2008
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 13
Data aprovació acord: 17.09.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 236, pàgina 40, data 02.10.2007.
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Edicte núm. 022007025596
Taller
Matrícula Assegurança
Ceràmica i Modelat 45 €
3€

Mensualitat
Material mensual
(2 hores) 30 €
6€
(4 hores) 48 €
11 €
(6 hores) 65 €
16,50 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny curs 2008-2009
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 20
Data d’aprovació de l’acord 21.10.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 265, pàgina 65, data 04/11/2008
Edicte núm. 022008022741
Cursos
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (138 h)
*Pagament trimestral de 64,00€ (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (45 h)
*Pagament únic al mes de desembrer de 2008

Preus
192,00 €

111,00 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny curs 2008-2009
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 34
Data d’aprovació de l’acord 28.07.2008
Publicació Edicte: BOP núm. 192, pàgina 38, data 11/08/2008
Edicte núm. 022008022741
Cursos
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius
Grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (150 h)
203,00 €
*Pagament trimestral de 67,70 € (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (24 h)
*Pagament únic al mes de març de 2009
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (162 h)
*Pagament trimestral de 73,15 € (1r a l’octubre de 2008, 2n al desembre
de 2008 i 3r al febrer de 2009)
- Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (48 h)
*Pagament únic al mes de desembrer de 2008

Preus
de

57,72 €
219,45 €

115,44 €

Cursos de preparació pera les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de
formació professional i de grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques i disseny curs
2007-2008
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 19
Data d’aprovació de l’acord 23.07.2007
Publicació Edicte: BOP núm. 193, pàgina 26, data 13.08.2007
Edicte núm. 022007022585
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Cursos
- Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau
Mitjà de Formació Professional (174h)
*Pagament trimestral de 79,30 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (159 h)
* Pagament trimestral de 68,90 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (24 h)
*Pagament únic al mes de març de 2008
- Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (171 h)
*Pagament trimestral de 74,10 € (1r a l’octubre de 2007, 2n al desembre
de 2007 i 3r al febrer de 2008)
Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés a cicles
Formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny (48 h)
*Pagament únic al mes de gener de 2008

Preus
237,90 €

206,70 €

31,20 €
222,30 €

62,40 €

Estudis reglats de l’EMAD per al curs acadèmic 2010/2011.
Òrgan competent: Junta de Govern Local
Acord núm. 19
Data d’aprovació de l’acord 14.06.2010
Publicació Edicte: BOP núm. 150 pàgines 40,data 24.06.2010.
Edicte núm. 022010019645
Curs
Cicles formatius grau mitjà
(CFGM)
Obra final CFGM
Lliures CFGM
Mòduls pràctics CFGM
Mòduls teòrics CFGM
Cicles formatius grau superior
Projecte final CFGS
Lliures CFGS
Mòduls pràctics CFGS
Mòduls teòrics CFGS

Quota inicial Mensualitat
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €
66,50 €

Assegurança escolar obligatòria

96,40 €
49,80 €
49,80 €
34,30€
109,70 €
58,70 €
58,70 €
41,00 €

1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €

Quota semestral de material per als alumnes del CFGM d’ebanisteria artística de 93,20€.

Annex II
Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació d’assignatures, cursos i quotes
corresponents.
Annex III
En el supòsit que els alumnes no paguin les mensualitats, no es podran matricular de cap
assignatura, ni taller, ni curs fins que hagi abonat la totalitat de l’import a satisfer.
Annex IV
Preus públics material, fotocòpies i altres
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Junta de Govern Local. Data 13.09.2010
BOP data 25.10.2010
Número registre: 022010030013
Preus material
Paper A4 – normal / full (mín. 10 fulls)
Paper A3 – normal / full
Paper Basik A4 – 130 gr
Paper Basik A3 – 130 gr
Paper Vegetal A3
Paper Geler Setinat A3
Paper Aquarel·la A3
Paper Sulferitzat
Paper Canson – 160 gr
Paper d’embalar marró – 1 metre
Paper d’embalar blanc – 1 metre
Paper Vegetal – 1 metre
Cartolines A4
Cartolines A2
Cartó ploma
Tapa plàstic A3
Tapa plàstic A4
Transparència A3
Transparència A4
Fotocòpia A4 b/n
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Plastificació
Enquadernació canutet
Enquadernació espiral
Preus públics material i fotocòpies i altres
Junta de Govern Local. Data 26.07.2006
BOP número 188, pàgina 39. Data 08.08.2006
Anunci 022006022293

0,10 €
0,05 €
0,50 €
0,90 €
0,40 €
0,90 €
1,00 €
0,50 €
1,10 €
0,70 €
0,80 €
1,50 €
0,20 €
0,60 €
6,00 €
0,60 €
0,20 €
0,90 €
0,50 €
0,05 €
0,90 €
0,10 €
1,20 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €

Preus material
Paper A4 – normal / full (mín. 10 fulls)
Paper A3 – normal / full
Paper Basik A4 – 130 gr
Paper Basik A3 – 130 gr
Paper Vegetal A3
Paper Geler Setinat A3
Paper Aquarel·la A3
Paper Sulferitzat
Paper Canson – 160 gr
Paper d’embalar marró – 1 metre
Paper d’embalar blanc – 1 metre
Paper Vegetal – 1 metre
Full Gravar-Art
Full Gravar-Art
Bloc d’esbós de dibuix
Cartolines A4
Cartolines A2
Cartó ploma
Tapa plàstic A3
Tapa plàstic A4
Transparència A3
Transparència A4
Disquet de 3 ½ Verbatim
CD-RW Verbatim
CD-R Verbatim

0,10 €
0,05 €
0,15 €
0,25 €
0,40 €
0,70 €
1,40 €
0,50 €
1,10 €
0,40 €
0,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
11,00 €
0,15 €
0,50 €
8,00 €
0,40 €
0,15 €
1,60 €
0,25 €
0,30 €
2,30 €
1,10 €

Preus altres serveis
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Fotocòpia A4 b/n
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Plastificació
Enquadernació canutet
Enquadernació espiral

0,05 €
0,70 €
0,10 €
0,95 €
1,00 €
1,20 €
1,80 €

Preus material del taller d’ebenisteria
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 2,50
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 5,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 10,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 16,00
Fibra MDF crua – 2,440 x 1,220 x 19,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 10,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 16,00
Aglomerat cru – 2,440 x 1,220 x 19,00
Canto preencolat – 22 mm de retxapat
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 11,00
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 16,00
Retxapat Faig – 2,440 x 1,220 x 19,00
Xapes – Cedre
Xapes – Etimoe
Xapes – Faig
Xapes – Noguera Americana
Xapes – Roure Francès
Xapes – Sicomoro
Fusta massisa – Cedre
Fusta massisa – Til·ler
Fusta massisa – Flandes 2,5 cm
Fusta massisa – Flandes 3,8 cm
Fusta massisa – Flandes 5 cm
Fusta massisa – Flandes 6,3 cm
Fusta massisa – Flandes 7 cm

€ / m2
1,37 €
2,60 €
4,41 €
6,61 €
7,85 €
3,60 €
4,64 €
5,44 €
0,31 €
13,70 €
14,65 €
15,45 €
3,74 €
3,30 €
4,49 €
9,19 €
4,99 €
8,55 €
10,62 €
9,37 €
1,87 €
3,12 €
3,75 €
5,00 €
6,25 €

Annex V. Tarifació social
Les tarifes reduïdes regulades en aquest annex s’aplicaran als alumnes, empadronats a la
Garriga, sobre les quotes mensuals dels estudis i tallers de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny.
Beneficiaris
Tindran la condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa
reduïda estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda personal no superi
els 369,02 € entenent per renda personal (RP):
Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge
RP = --------------------------------------------------------------Nombre de persones de la unitat familiar
Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al
mateix domicili que la persona sol·licitant i tenen ingressos.
Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament
d’una hipoteca fins a un màxim de 550,00 € mensuals.
El nombre de persones de la unitat familiar serà el nombre de persones que conviuen en el
domicili.
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Sol·licituds
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el
nom de l’alumne/a matriculat/ada a l’escola i el del seu pare/mare o tutor/a, degudament
emplenades, hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa que justifiqui la
concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar.
Documentació a presentar
a) Volant col·lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència)
b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca
c) Acreditació de la renda familiar mitjançant:
1. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior. En cas que no hagi
obligació de fer-la, cal certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa
d’ingressos rebuts l’any anterior de tots els membres de la unitat familiar.
2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no
prestacions econòmiques i la quantia rebuda.
Termini de presentació
La sol·licitud de tarifa reduïda es podrà presentar en qualsevol moment del curs.
Tramitació
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes
i les passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest
annex.
Valoració de la quantia de la reducció de la tarifa
Renda personal mensual
Fins a 212,00 € mensuals/persona
Des de 212,01 € fins a 260,00 € mensuals/persona
Des de 260,01 € fins a 320,00 € mensuals/persona
Des de 320,01 € fins a 369,02 € mensuals/persona

Percentatge reducció
quotes
30% de la quota
20% de la quota
10% de la quota
5% de la quota

Resolució i notificació
La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i
resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per
escrit a les persones interessades.
La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol·licitud al
registre de les oficines municipals.
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