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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA P ER L’ENSENYAMENT A L’ESCOLA 
D’ART DE MANRESA 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la LLei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ensenyament a l’Escola d’Art 
de Manresa, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 
57 de l’esmentat  reial decret legislatiu 2/2004. 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis d’ensenyaments diversos a l’Escola d’Art de 
Manresa. 

II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que 
constitueixen el fet imposable de la taxa. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

ARTICLE 4 

1. Els alumnes de famílies nombroses classificades en la categoria general tindran una reducció del 50% i les 
classificades en categoria especial tindran una reducció del 100% en les tarifes corresponents a l'epígraf 1 de 
l'article 5.  

2. Els alumnes inscrits als tallers (epígraf 2 de l'article 5) que tinguin ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional tindran una reducció del 20% de la tarifa corresponent. 

3. Els alumnes inscrits als cicles formatius amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar 
l'exempció o la bonificació del 50% o del 80% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les 
condicions establertes a l'annex d'aquesta ordenança. Només es concediran exempcions quan ho aconselli 
un informe social emès pels serveis socials.  

4. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de l’especificada als apartats 
anteriors. 

IV: Quantia 

ARTICLE 5 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:   
 

Curs 2008/2009: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2008.   
   
Curs 2009/2010: S’aplicarà la  tarifa següent: 
 
   

EPÍGRAF CONCEPTE 
TARIFA (€)  
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1 Ensenyament reglat 
 

1.1 Cicle formatiu de Serigrafia (curs 2009/2010) 
513,00 

1.2 Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic (curs 2009/2010) 
513,00 

1.3 Cicle formatiu d'Il.lustració (Curs 2009 / 2011) 
900,00 

1.4 Cicle formatiu de Gràfica Publicitària  (Curs 2009 / 2011) 
900,00 

1.5 Cicle formatiu d'Arts Aplicades al Mur (Curs 2009/2011) 
900,00 

1.6 Obra final de cicle 
112,60 

1.7 Repetició del mòdul  
 

 Segons el nombre de crèdits de cada mòdul que repeteixi l'alumne, per cada 
crèdit 

7,00 

1.8 Curs pont accés a cicles superiors  
339,00 

1.8.1 Mòdul teòric, per hora de classe setmanal 
11,00 

1.8.2 Mòdul de tècniques d'expressió, per hora de classe setmanal 
11,00 

1.8.3 Mòdul de dibuix tècnic, per hora de classe setmanal 
11,00 

1.8.4 Mòdul de disseny per ordinador, per hora de classe setmanal 
11,00 

1.8.5 Mòdul general, per hora de classe setmanal 
11,00 

1.9 Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà 
 

 S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals 
s'inscrigui l'alumne 

 

1.10 Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau superior 
 

 S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals 
s'inscrigui l'alumne 

 

  
 

2 Tallers (Curs 2009 / 2010). Per trimestre 
 

2.1 Ceràmica 
85,00 

2.2 Torn 
85,00 

2.3 Pintura 
85,00 

2.4 Gravat 
85,00 

2.5 Tallers de creació 
85,00 

2.6 Tallers d'expressió 
 

2.6.1 1 setmana o 5 dies hàbils 
75,00 

2.6.2 2 setmanes o 10 dies hàbils 
133,00 

2.6.3 3 setmanes o 15 dies hàbils 
185,00 

 

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 

a) Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa. 
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b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament corresponent. 

ARTICLE 7 

1. Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en 
l’epígraf corresponent. 

2. Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l'ensenyament concret per al qual s'ha efectuat el 
pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import.    

3. Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis abans del dia 1 de novembre no hauran de 
satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels terminis ja acreditats. 
  

4. Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol·licitar per escrit la baixa amb anterioritat 
al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament dels terminis  a partir del mes següent de la 
presentació de la sol·licitud.   

5. 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.   

VI. Gestió tributària 

ARTICLE 8 

6. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

7. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa 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. 

ARTICLE 9 

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

VII. Recaptació 

ARTICLE 10 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis especificats a la butlleta d’inscripció al curs o cursos 
corresponents, i es farà efectiu, prèvia presentació de la butlleta esmentada, a les oficines de les entitats de 
crèdit que determini l’Ajuntament de Manresa, prèvia presentació de la butlleta. També es pot fer sol·licitant la 
domiciliació bancària a l'Escola d'Art de Manresa, i en aquest cas el pagament es realitzarà entre els dies 1 i 
5 dels mesos d'octubre, gener i abril. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament 
telemàtics els quals podran utilitzar els usuaris del servei per fer efectiva la taxa. 

2. La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podrà fraccionar-se en 3 pagaments durant el curs 
escolar; la corresponent als epígrafs 1.3 , 1.4 i 1.5 en 6 pagaments durant dos cursos escolars i la 
corresponent a l'epígraf 1.8 en 2 pagaments durant el curs escolar. 

   
ARTICLE 11 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les 
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements 
referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 
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2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que 
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui. 

ARTICLE 12 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

VIII. Inspecció 

ARTICLE 13 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria 
i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà en vigor mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L 'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART 
DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERV ATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
  

   
CONDICIONS PER OPTAR A LA BONIFICACIÓ DEL 50% O DEL  80% DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA 
TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O REDUÏTS    
   
1.  GENERALS  
   
 � Estar empadronat a la ciutat de Manresa.  
 � Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa a l'Escola Municipal de Música de Manresa o al 
Conservatori Professional de Manresa.  
 � Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen al punt 2 
 � 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.  
   
2. DE CARÀCTER ECONÒMIC  
   
 Poden tenir dret a sol·licitar beca les famílies que no superin els llindars màxims de renda anual 
següents:  
   

Famílies de dos membres: 15.678,00 

Famílies de tres membres: 20.589,00 

Famílies de quatre membres: 24.422,00 

Famílies de cinc membres: 27.714,00 

Famílies de sis membres: 30.894,00 

Famílies de set membres: 33.899,00 

Famílies de vuit membres: 36.884,00 
 
   
 Per la concessió de beques s’aplicarà el barem següent, que serà valorat pels Serveis Socials 
municipals:  
   
 Dades econòmiques:  
 Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre els nombre de membres de la unitat 
familiar se li adjudicarà la puntuació següent:  
   

Fins a 1.594,04: 10 punts 

De 1.594,05 a 1.912,83: 8 punts 

De 1.912,84 a 2,231,64: 7 punts 

De  2,231,65 a 2.550,45: 6 punts 

De  2.550,46 a 2.869,26: 5 punts 

De 2.869,27 a 3.188,07: 4 punts 

De 3.188,08 a 3,506,88: 3 punts 

De 3.506,89 a 3.825,68: 2 punts 

De  3.825,69 a 4,144,49: 1 punts 

Més de 4.144,50: 0 punts 
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 Dades familiars:  
 

Per infants en acolliment:  1 punt 

Per discapacitat de l’infant, pare, mare, 
tutor/a o germans:  

1 punt 

Per la condició de família nombrosa:  1 punt 

Per família monoparental:  1 punt 
 
   
 Dades acadèmiques  
   
 Nota mitjana del curs anterior igual o superior a notable 1 punt 
   
 Per renda per càpita s’entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents membres de la unitat 
familiar de la qual forma part l’alumne, dividida pel nombre de membres de la unitat familiar.  
   
 S’entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i tinguin un lligam de 
consanguinitat o afinitat amb l’alumne fins a segon grau.  
 El total d’ingressos obtinguts s’ha de calcular sumant la renda imputable general i especial d’acord amb 
les declaracions de l'IRPF presentades pels membres de la unitat familiar i corresponents al darrer exercici pel 
qual existeix obligació general de declarar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la unitat familiar no 
estigui obligat a presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar un certificat de pensió o vida laboral.  
   
 La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat, significant una reducció de 
la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del 50% del cost mensual per l’escolarització.  
   
 Tindran dret a beca corresponent al 80% les sol·licituds que obtinguin una puntuació entre 4 i 14 punts. 
  
   
 Tindran dret a beca corresponent al 50% les sol·licituds que obtinguin una puntuació entre 1 i 3 punts
  
   
3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  
   
 Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 
anys per tal d’autoritzar a l’administració a obtenir les dades necessàries per a determinar la renda de la unitat 
familiar a través de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.  
   
 Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 han d’indicar-ho en el moment de 
la matriculació, i han d’adjuntar la documentació següent:  
   
 � Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la persona que la tramita, si la 
persona beneficiària és menor d'edat.  
 � Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la unitat familiar en cas que 
no s'hagi autoritzat l'ajuntament a comprovar aquestes dades o bé justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...) 
en el supòsit que no s'hagi de fer declaració de renda.  
 � Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.  
 � En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la Generalitat) conforme no es rep cap 
tipus de prestació, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys que estiguin en aquesta situació. 
  
 � Certificat de convivència  
 � Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava matriculat/da al centre.  
   
 L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament d’ajuts, podrà requerir els 
documents complementaris que considerin necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies 
peculiars de cada cas.  
   
 Un cop concedida la beca, es podrà demanar revisió en aquells casos en què es produeixin 
modificacions de situacions personals i/o familiars. 


