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41 -  PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  D’ENOTURISME DE 

CATALUNYA DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

2020

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 de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya, de l’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 inscripció a algun curs o activitat de l’Escola de Formació 
Professional d’Enoturisme de Catalunya, 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

A) CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS) Guia Informació i assistència turística, especialitat en Enoturisme, 
Modalitat Dual, de l’Institut FP Enoturisme Catalunya. 

Quotes per a tot l’alumnat:

1er curs de cicle:

Quota d’inscripció 250,75 €
Quota x 10 mesos 199,60 €

2on curs de cicle:

Quota d’inscripció 0,00 €
Quota x 10 mesos 199,60 €

El cobrament dels imports es farà efectiu amb la Inscripció (2 quotes, juliol i agost) i després cada mes (10 
quotes, de setembre fins a juny).

Excepcionalment, els alumnes matriculats a 1er del Curs 2018-2019 en aplicació de l’Ordenança Fiscal 41 del 
2018, no hauran de pagar la quota d’inscripció per accedir al 2on Curs del mateix cicle, el Curs 2019-2020.

B) ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança es calcularan en funció de la durada i dels 
continguts de les diferents activitats formatives que realitzi l’Escola de Formació Professional d’Enoturisme de 
Catalunya:
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La majoria d’activitats formatives que realitza l’Escola són a demanda de sectors empresarials, organitzacions 
professionals o empreses del sector, per a la qual cosa es preveu una amplia gama d’activitats formatives. 
Algunes d’aquestes activitats formatives seran subvenciones per les diferents administracions, locals, provincials, 
autonòmiques, estatals i europees, per a la qual cosa les tarifes establertes podran ser reduïdes en funció de la 
subvenció rebuda.

Es contempla la següent tipologia d’activitats:

 Cursos llargs, de més de 60 hores 
 Cursos curts, de menys de 60 hores
 Seminaris i jornades
 Conferències i debats

En relació als continguts es contemplen activitats:

 Bàsiques
 D’especialització
 Amb requeriments especials complementaris de material o equipament.

En funció d’aquestes variables s’estableix la següent graella de tarifes:

Activitats Activitats bàsiques Activitats d’especialització Requeriments 
especials

Mínim Màxim Mínim Màxim Complement
Cursos + 60 
hores

1€ hora 6€ hora 2€ hora 12€ hora En funció del 
cost efectiu

Cursos – 60 
hores

1€ hora 8 € hora 2€ hora 15€ hora En funció del 
cost efectiu

Seminaris i 
jornades

10€ dia 102€ dia 20€ dia 255€ dia En funció del 
cost efectiu

Conferències 
i debats

3€ 50€ 6€ 100€ En funció del 
cost efectiu

L’import per la prestació (cursos, seminaris, jornades, etc.) ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei o de l’activitat 
que es duu a terme. Es fixarà en cada cas el cost d’acord amb la següent fórmula: 

       P = DD x 1,2 - SUB 
                                                                     -------------------
                                                                              M

On DD és la despesa directa prevista pel curs, SUB és el conjunt d’ajuts externs rebuts per l’activitat, i M és el nombre 
de matrícules completes previstes. 

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.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’apartat anterior, i també per manca de capacitat 
econòmica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix servei; en casos justificats, es pot  arribar a la 
gratuïtat del servei.

L’Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya, 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 la 
formació en el sector de l’enoturisme de Catalunya en col·laboració amb les principals entitats professionals, 
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empresarials, empreses, i entitats de formació del sector, sempre garantint com a mínim el rescabalament de les 
despeses directes o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests serveis.

C) ASSESSORAMENT

Servei d’assessorament en la formació professional inicial................. 61,80 €

D) RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Per la inscripció en el procediment 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 
mitjà o superior:

Per crèdit dels títols LOGSE..............................................................  41,20 €
Per unitat formativa dels títols LOE..................................................  18,54 €

Article 5è .- Bonificació

1.- Les activitats formatives que rebin una subvenció podran arribar a ser gratuïtes segons el que estableixi l’organisme que 
atorgui la subvenció i l’import de la mateixa

2.-  Les activitats formatives expressament dirigides a persones en situació d’atur que siguin subvencionades per algun 
organisme oficial es procurarà que puguin arribar a ser totalment gratuïtes per a aquestes persones. . 

3.- Per a la resta d’activitats formatives les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys sis mesos en 
aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran les següents bonificacions:

3.1. Un 30% de descompte en la inscripció, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la 
unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). 

3.2. Un  50% de descompte en la inscripció si la situació d’atur es dóna entre tots els membres actius de la unitat 
familiar.

Si no es volen facilitar les dades fiscals no s’aplicarà el descompte corresponent.

4.- Les persones en actiu que convisquin en unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota 
el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la inscripció a pagar. Si no es volen facilitar les 
dades fiscals no s’aplicarà el descompte corresponent.

5.- Les persones empadronades a Vilafranca tindran una bonificació del 5% en la inscripció.

6.- Els descomptes assenyalats als números 1 al 5 no seran acumulables.

7.- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, autoritzant la 
consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del Padró de l’Ajuntament de Vilafranca.

Article 6è.- Gestió i cobrament

1.- 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. 

2.- La manca de pagament de tres mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva de 
l’alumne. 
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Article 7è.- 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 al Butlletí Oficial de la Província, però les 
modificacions establertes respecte el text actual vigent als apartats A de l’article 4t començaran a aplicar-se a partir 
de la matrícula el mes de juliol de 2020. La seva 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 26 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2019 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 24 de desembre de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARI

Eduard Marcó i Alberti
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