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ANNEX 1 
  

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS 
 
 

1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 

Programa 
Cost 

Programa 
Matrícula 

Quota 
Termini 

Cost 
Programa 

reduït 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
Termini 
reduïda 

Sensibilització 1 709,70 € 177,70 € 53,20 € 488,50 € 101,50 € 38,70 € 

Sensibilització 2 819,70 € 177,70 € 64,20 € 564,50 € 101,50 € 46,30 € 

Programa Elemental 1r 1.266,70 € 177,70 € 108,90 € 857,50 € 101,50 € 75,60 € 

Programa Elemental 2n 1.283,70 € 177,70 € 110,60 € 869,50 € 101,50 € 76,80 € 

Programa Elemental 3r (+ PPG) 1.620,70 € 177,70 € 144,30 € 1.101,50 € 101,50 € 100,00 € 

Programa Elemental 3r 1.502,70 € 177,70 € 132,50 € 1.021,50 € 101,50 € 92,00 € 

Programa Elemental 4t (+ PPG) 1.705,70 € 177,70 € 152,80 € 1.159,50 € 101,50 € 105,80 € 

Programa Elemental 4t 1.376,70 € 177,70 € 119,90 € 933,50 € 101,50 € 83,20 € 

Programa Mitjà 5è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 

Programa Mitjà 6è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 

Programa Mitjà 7è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 

Programa Mitjà 8è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 

Joves i Adults A 1.888,70 € 177,70 € 171,10 € 1.316,50 € 101,50 € 121,50 € 

Joves i Adults B 1.798,70 € 177,70 € 162,10 € 1.252,50 € 101,50 € 115,10 € 

Joves i Adults C 1.853,70 € 177,70 € 167,60 € 1.291,50 € 101,50 € 119,00 € 

Grau Professional 1r 1.394,70 € 177,70 € 121,70 € 762,00 € 137,00 € 62,50 € 

Grau Professional 2n 1.419,70 € 177,70 € 124,20 € 775,00 € 137,00 € 63,80 € 

Grau Professional 3r 1.838,70 € 177,70 € 166,10 € 991,00 € 137,00 € 85,40 € 

Grau Professional 4t 1.838,70 € 177,70 € 166,10 € 991,00 € 137,00 € 85,40 € 

Grau Professional 5è 2.042,70 € 177,70 € 186,50 € 1.114,00 € 137,00 € 97,70 € 

Grau Professional 6è 2.088,70 € 177,70 € 191,10 € 1.137,00 € 137,00 € 100,00 € 

Instruments Tradicionals 1.289,70 € 177,70 € 111,20 € 1.001,50 € 101,50 € 90,00 € 

Conjunts Instrumentals 1.246,70 € 177,70 € 106,90 € 868,50 € 101,50 € 76,70 € 

Música Activa - 18 anys 1.249,70 € 177,70 € 107,20 € 872,50 € 101,50 € 77,10 € 

Música Activa + 18 anys 1.539,70 € 177,70 € 136,20 € 1.055,50 € 101,50 € 95,40 € 

Participació conjunts instrumentals Quota única de 175,00 € Quota única de 100,00 € 

Proves d’accés al Conservatori de 
Grau Professional 

Quota única de 71,00 € 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està matriculat.  

Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura l’import següent: 

a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 € 

b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 € 

Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà proporcionalment al temps 
d’ensenyament. 
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Doble o segona especialitat Grau Professional Descompte 40% 

Repetició 6è màxim 2 assignatures Descompte 50% 

 

LLOGUERS EUROS 

- Lloguer d’instruments a l’alumnat, per curs ................................. 50,00 

Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ........................ 60,00 

  

- Lloguer bucs d’assaig amb instrument a l’alumnat, per curs ....... 50,00 

Els alumnes hauran de dipositar una fiança de ........................ 60,00 

  

- Lloguer bucs d’assaig (no alumnat), per hora:  

Sense instrument ...................................................................... 2,50 

Amb instrument ......................................................................... 5,00 

 

Notes Comunes 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 

2) El pagament dels diferents programes, excepte les assignatures optatives i els 

indicats amb quota única que s’haurà d’acreditar en el moment de formalitzar la 

matrícula, es pot realitzar en dos modalitats: 

a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, 

amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna llevat que el 

servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'ECMM. 

b. Pagament de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar la matrícula, i 

10 pagaments per l’import de la quota termini els mesos del curs, setembre a 

juny ambdós inclosos. 

La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes 
imputables a l'ECMM. 

3) En el cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà 

d’abonar: 

a. Si la matrícula es formalitza fins al 31 de gener, el preu establert en aquestes 

taxes. 

b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la 

matrícula i les quotes establertes. 

4) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs, no podrà efectuar reserva de 

plaça per al curs següent. 

5) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre. 
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6) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina 

l'anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i l'ECMM podrà donar de baixa 

a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del centre. 

7) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors 

d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per 

escrit i signat). 

8) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 

de l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran 

de bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es 

bonifica la matrícula) en els percentatges següents en funció del llindar de renda: 

Llindar renda (a) 
Membres unitat familiar (b) 

1 2 3 4 5 o més 

16.000,00 € 10% 30% 50% 50% 50% 

22.500,00 € 0% 20% 30% 35% 45% 

29.600,00 € 0% 10% 20% 30% 40% 

35.000,00 € 0% 0% 10% 20% 35% 
(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar. 
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants. 

 

ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

Programa 
Cost 

programa 

1r termini 
o 

matrícula 

Quota 
Termini 

Preu 
hora 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 1.080,00 € 180,00 € 180,00 € --- 

1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS  --- 180,00 € --- 1,00 € 

1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS  --- 180,00 € --- 1,50 € 

Obra o Projecte final --- 180,00 € --- 1,75 € 

CURS PREPARATORI 1.150,00 € 115,00 € 115,00 € --- 

TALLERS   
  

  

-      2 hores setmanals 386,20 € 100,00 € 31,80 € --- 

-      3 hores setmanals 532,00 € 100,00 € 48,00 € --- 

-      4 hores setmanals  662,50 € 100,00 € 62,50 € --- 

 

Programa 
Cost 

programa 
reduït 

1r termini 
o 

matrícula 
reduïda 

Quota 
Termini 
reduïda 

Preu 
 hora 
reduït 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 900,00 € 150,00 € 150,00 € --- 

1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS  --- 150,00 € --- 0,75 € 

1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS  --- 150,00 € --- 1,25 € 

Obra o Projecte final --- 150,00 € --- 1,50 € 

CURS PREPARATORI 900,00 € 90,00 € 90,00 € --- 
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TALLERS   
  

  

-      2 hores setmanals 294,40 € 100,00 € 21,60 € --- 

-      3 hores setmanals 394,30 € 100,00 € 32,70 € --- 

-      4 hores setmanals  483,40 € 100,00 € 42,60 € --- 

 

 EUROS 

Materials tallers:  

- Tall i confecció ............................................................................. 12,00 

  - Art I, Art II, i Còmic ....................................................................... 27,00 

  - Ceràmica ..................................................................................... 30,00 

  - Gravat,  Fotografia, Pintura, Dibuix artístic, i altres .................... 25,00 

    

  Preparatori ..................................................................................... 32,00 

 
Tallers monogràfics: Entre 50,00 i 300,00 €, en funció del cost del professorat i 

els materials que s’hagin d’utilitzar. 
 

Notes Comunes 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 

2) El pagament dels diferents programes, excepte els preus pels mòduls i/o unitats 

formatives, i per l’Obra o Projecte final que s’han d’abonar en un únic pagament el 

mes d’octubre, es pot realitzar en dos modalitats: 

a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, 

amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna llevat que el 

servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'EMAID. 

b. Pagament de l’import de la matrícula o 1r termini en el moment de formalitzar la 

matrícula, i pagaments per l’import de la resta de terminis de la manera 

següent: 

a. Cicles formatius:  5 terminis, de setembre a gener 
b. Curs Preparatori:  9 terminis, de setembre a maig 
c. Tallers:    9 terminis, d’octubre a juny 

La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes 
imputables a l'EMAID. 

3) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs no podrà efectuar reserva de 

plaça per al curs següent. 

4) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre. 
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5) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina 

l'anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i l'EMAID podrà donar de baixa 

a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del centre. 

6) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors 

d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per 

escrit i signat). 

7) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 

de l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran 

de bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es 

bonifica la matrícula o 1r termini) en els percentatges següents en funció del 

llindar de renda: 

Llindar renda (a) 
Membres unitat familiar (b) 

1 2 3 4 5 o més 

16.000,00 € 10% 30% 50% 50% 50% 

22.500,00 € 0% 20% 30% 35% 45% 

29.600,00 € 0% 10% 20% 30% 40% 

35.000,00 € 0% 0% 10% 20% 35% 
(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar. 
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants. 
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3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 

- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs escolar 
de setembre a juny (10 mesos)  

 
193,00 

-  ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les tres 
primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos 
possibilitats: 

 

b) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí) 83,00 
c) NO ESCOLARITZACIÓ zero 

- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,85 

- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia 5,50 

- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora 3,10 
 

 

Notes comunes: 
 

1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el 
rebut de  pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la 
quota corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar). 

2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada 
mes. 

3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el 
mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna 
l’import de la mensualitat. 

4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 
igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 

5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen 
dret a devolució de la quota. 

6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies. 

7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es 
facin absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut 
corresponent, però en aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,90 
€ per dia no utilitzat (fins a 23 de juliol de 2013, 1,85 € per dia no utilitzat). 

8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants 
d’1 a 3 anys, en cap cas pels infants de 0-1 any. 

9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 21 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes sempre que el llindar de renda de la 
unitat familiar no superi els límits següents: 

 

Núm. membres 
família (1) 

Llindar renda (2) 

1 16.000,00 € 

2 22.500,00 € 

3 29.600,00 € 

4 o mes 35.000,00 € 
(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants 
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar 
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4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Cursets 1 2 

Natació escolar (import mensual):   
1 dia setmana (P3, P4) ................................................... 20,90 € 20,90 € 
1 dia setmana (P5) .......................................................... 20,90 € 14,49 € 
1 dia setmana (1er primària) ........................................... 14,97 € 7,49 € 
1 dia setmana (2on primària en endavant) ...................... 16,48 € 16,48 € 

Natació extraescolar i Natació adaptada terapèutica (import 
mensual): 1 

Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ....... 24,78 € 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ..... 20,01 € 
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................ 26,50 € 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 53,01 € 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 29,48 € 
Curset infantils ................................................................ 23,27 € 
Curset adults ................................................................... 31,56 € 

1 – Tarifa mensual per alumne 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne només per empadronats a Vilanova i la Geltrú 
3 – Tarifa curset de 2 setmanes amb 10 sessions 

 
 

B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 

Cursets natació i Natació adaptada terapèutica 
Nens (€ / mes) 

Abonat Fill abonat No abonat 

Nadons --- 29,42 66,42 
Petits 1 dia/setmana --- 27,48 33,69 
Infantils 1 dia/setmana 7,91 € 26,85 31,12 

Cursets natació i Natació adaptada terapèutica 
Adults 

Abonat 
Abonat 

+60 anys 
No abonat 

Adults 1 dia/setmana (Euros/Mes)      32,10 €       26,85 €       39,26 €  
Adults 2 dies/setmana (Euros/Mes)      51,66 €       41,58 €       62,24 €  
Exercici aquàtic pre i post-part (Euros / Trimestre)    154,50 €  ---    196,27 €  

 

Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 
Expressió Corporal      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
PdG Dance I      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
PdG Dance II      15,08 €       49,24 €       60,80 €  
Fitness Jove      15,08 €       49,24 €       60,80 €  

 
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 

- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 17 anys. 
- Adults: els de 18 o més anys. 

 


