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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 
la tarifa 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’aquesta tarifa les persones o entitats que sol·liciten la prestació del servei 
o les beneficiades pel mateix. 
 
Article 4t.- Tarifes 

 
Les tarifes per prestació dels serveis seran: 
 
a) CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
 
En endavant, el cicle formatiu de grau mitjà s’expressarà com a CFAM i el cicle formatiu de grau superior 
s’expressarà com a CFAS. 
 
L’import total del cost de cadascun dels cursos de cada cicle és: 
 

CFAM                                     1.032,60 €  

CFAS                                  1.401,50 €  

 
S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el 
nucli familiar ha d’estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar. 
 
Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del 
servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb 
unes tarifes ajustades a la capacitat econòmica de les famílies. 
 
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. 
 
El concepte d’unitat familiar que es tindrà en compte és el següent: 
  

1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats legalment i, si en 
tenen:  

a. Els fills menors d’edat, amb excepció dels que viuen independentment dels pares amb 
el seu consentiment.  

b. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada 
o rehabilitada. La majoria d'edat s’adquireix als 18 anys.  
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2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els 

fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la 
modalitat 1. 

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d’ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel 
nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat 
familiar es calcula sumant: 

▪ 1 unitat per al primer adult  

▪ 0,3 unitats per a la resta de membres  

▪ a les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,5 unitats  

▪ a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33 % se’ls afegirà 0,3 
unitats.  

 
Un cop aplicades les bonificacions, al cost del curs de CFAM o CFAS segons el llindar de renda equivalent 
s’aplicarà el següent descompte: 

- Renda equivalent igual o superior a 25.500,01 euros: 0% de descompte. 
- Renda equivalent entre 17.000,01 i 25.500 euros: 10% de descompte. 
- Renda equivalent entre 12.750,01 i 17.000 euros: 20% de descompte. 
- Renda equivalent entre 8.000,01 i 12.750 euros: 30% de descompte. 
- Renda equivalent igual o inferior a 8.000 euros: 40% de descompte. 

 
Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Educació (LOE), quan es cursen per Unitats 
Formatives, modalitat de matrícula parcial, tenen els imports següents: 
 

– CFAM                  2,34 €/hora 
– CFAS  38,30 € per crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) 

 
Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), que 
no tenen reconeguts ECTS,  tenen els imports següents: 
 

– CFAM   2,34 €/hora 
– CFAS   2,72 €/hora     

 
Al moment de la matriculació es cobrarà un 20% de l’import total del curs. Si la matrícula es fa en el 
període comprés entre juliol i setembre, el 80% de l’import restant es dividirà en 10 quotes que es 
cobraran mensualment, de setembre a juny. Si la matrícula es fa fora d’aquest període, el 80% de 
l’import restant es dividirà en quotes mensuals, des de la data de la matriculació fins al mes de juny. 
 
S’estableix una bonificació del 12% el primer any, per fidelització dels alumnes que provenen d’un CFAM i es 
matriculen a un CFAS de la mateixa escola. 
 
 
b) CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACFGS) D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY 
 
Alumnes que cursaran les matèries generals i matèries específiques: 564,80 €. Als alumnes procedents 
de l’Escola d’Art Arsenal, se’ls aplicarà un 10% de descompte. 
Alumnes que cursaran solament les matèries específiques: 376,20 €. 
Les matèries generals es cursaran de forma no presencial a través del IOC (Institut Obert de Catalunya), i 
les matèries específiques es realitzaran de forma presencial a l’Escola d’Art Arsenal. 
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El cost anual del curs es cobrarà en dues quotes, el 60% en el moment de la matrícula o mes d’octubre, i 
el 40% el mes de gener. 
 
c) ASSESSORAMENT 
Servei d’assessorament en la formació professional inicial  ...................... ...... 63,20 € 
 
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  ........................................................................ ...... 42,10 € 
Per unitat formativa dels títols LOE ............................................................ ...... 19,00 € 
 
e) FORFETS D’ART 

4 forfets             45,40 €  

8 fortets             77,20 €  

16 forfets           136,20 €  

32 forfets           236,10 €  

 
Cada forfet equival a dues hores de classe o taller.  L’import dels forfets es farà efectiu en el moment de 
la seva adquisició. 
 
f) 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. 
 
g) 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 .................................................... 12,60 € 
. Lloguer aula d’informàtica, sense material fungible .................................................. 25,30 € 

 
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%. 
h) INFRASTRUCTURA 

Una fornada baixa temperatura .............................................................................  31,60€/unitat 
½ fornada baixa temperatura .................................................................................  21,10€/unitat 
Una fornada alta temperatura ................................................................................  42,10€/unitat 
½ fornada alta temperatura ....................................................................................  26,30€/unitat 
Lloguer guixetes ......................................................................................................  33,70€ 
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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 d’impagaments s’aplicaran les disposicions de reglaments generals de recaptació dels òrgans 
públics que siguin d’aplicació. 
 
Article 6è.- Baixes 

 
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. 
 
Disposició Final 

 
Aquesta tarifa entrarà en vigor a partir del dia que s’aprovi i publiqui al web, però les modificacions 
establertes respecte el text actual vigent als apartats a) i b) de l’article 4t començaran a aplicar-se a 
partir de la matrícula el mes de juliol i setembre, respectivament, de 2022. La seva vigència es mantindrà 
fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 


