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EXTRACTE DE LES NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ALS CENTRES 
D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Normes publicades al BOP de data 19.05.2020 CVE 2020-02755 
 
Article 3. Meritació 
 
1. L’obligació de pagar els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyament 
descrits en l’article 1 s’acredita quan es formalitza la corresponent matrícula. 
 
2. L’obligació de pagar el preu públic es produeix amb independència de la prestació 
real del servei. Únicament en el cas que el servei no es presti per causes imputables 
al centre es retornaria l’import ingressat o en els supòsits de devolucions que es 
contemplen en aquesta norma. 
 
Article 4. Obligació de pagament 
 
1. Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques que sol·licitin 
o es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la realització de les activitats que es 
descriuen en l’article 2 i especificades en les tarifes que conté l’annex a aquesta 
norma. 
 
2. Quan els alumnes siguin menors d’edat, estaran obligats a pagar els preus públics 
els seus pares o tutors. 
 
3. Per poder matricular-se a cada curs escolar serà condició necessària haver abonat 
els pagaments pendents de cursos anteriors. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia dels preus públics es determinarà d’acord amb els quadres de tarifes 
establerts en l’annex d’aquesta norma. 

2. En el cas de les Escoles i Conservatoris de Música, els alumnes que es matriculin 
en el període de matrícula oberta hauran de pagar la part proporcional de l’import de 
la matrícula a raó de: 
 Matrícula fins el dia 30/10 el 89% de l’import. 
 Matrícula fins el dia 30/11 el 78% de l’import. 
 Matrícula fins el dia 19/12 el 67% de l’import. 

 
Article 6. Bonificacions i reduccions 
 
L’acreditació dels beneficis fiscals ha de realitzar-se dins del període de matriculació 
i, en qualsevol cas, aquestes condicions s’han de tenir reconegudes en una data anterior 
a la finalització del termini de matriculació del curs que es tracti. La presentació de 
l’esmentada acreditació fora d’aquest període no produirà efectes per 
a la reducció de l’import de la matrícula. 
La validesa de l’acreditació és només per al curs escolar del qual es pretén matricular 
i no tindrà cap validesa per a cursos posteriors o anteriors. 
 
Article 7. Modalitats de pagament 
 
1. El pagament dels preus dels ensenyaments a què es matriculi la persona usuària 
es podrà fer d’acord amb les següents modalitats: 
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A) Modalitat pagament únic 
 
El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d’efectuar la matrícula i, per al curs 
2020-2021, fins al període establert a l’article 8 d’aquesta norma. S’aplicarà una 
bonificació del 3% sobre el total del preu que correspongui en el cas d’estudis reglats 
i, en el cas d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma de diversos 
superin l’import de 500 €. 
 
B) Modalitat pagament fraccionat 
 
El pagament fraccionat es pot aplicar a la totalitat dels estudis reglats i, en el cas 
d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma de diversos superin 
l’import de 500 €. 
L’alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en tres terminis de quantia 
similar : 
- Primer pagament: corresponent al 34% de l’import de la matrícula. 
- Segon pagament: corresponent al 33% de l’import de la matrícula. 
- Tercer pagament: corresponent al 33% de l’import de la matrícula. 
Aquest fraccionament no comporta cap recàrrec d’interessos ni altres conceptes. 
 
2. Les matrícules realitzades en període extraordinari a partir del 15 d’octubre hauran 
de fer-se efectives mitjançant pagament únic sense possibilitat de fraccionar. 
 
Article 8. Terminis i forma de pagament 
 
1. L’ingrés dels pagaments únics i del 1r termini del pagament fraccionat es realitzarà 
mitjançant ingrés en el compte bancari del centre. 
 
2. En el cas dels pagaments fraccionats, els ingressos del 2n i 3r termini s’han de fer 
efectius mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent al qual hagi autoritzat 
l’obligat al pagament. 
 
3. El terminis per fer efectius els pagaments seran els següents per al curs 2020-2021: 
 Pagament únic i primer termini del pagament fraccionat: 
o Escoles i Conservatoris de Música: des del moment en què es matricula 
l’alumnat i fins al 21 de setembre de 2020. 
 Pagament fraccionat 
o 2n termini: 15 de desembre 
o 3r termini: 15 de març 
 
4. La forma de pagament de les matrícules realitzades a partir del 15 d’octubre serà 
el pagament únic sense possibilitat de fraccionament. 
 
5. Un cop iniciat el curs acadèmic la baixa de l’alumne no suposarà l’anul·lació de 
l’obligació de pagar l’import sencer de la matrícula i es cobraran el 2n i 3r terminis si 
l’alumne ha triat l’opció de pagament fraccionat, llevat dels casos regulats en aquesta 
norma. 
 
 
Devolucions de matrícula 
 
L’alumne que no pugui continuar els seus estudis podrà sol·licitar la devolució de la 
matrícula d’acord amb els requisits que s’estableixen en aquesta norma. 
 
Per poder fer efectiva la devolució sol·licitada, caldrà estar al corrent de pagament de 
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la regularització que correspongui. 
 
1. Devolució per causes imputables al centre 
 
A) Estudis reglats 
 Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al 
centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació. 
 
B) Estudis no reglats 
 Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al 
centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació. 
 
2. Devolució per interès personal 
 
Els alumnes que vulguin sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per interès personal han 
de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en el qual han formalitzat la 
matrícula. Els terminis de presentació i efectes son els següents: 
 
A) Estudis reglats 
 Del 90% quan la sol·licitud es presenti després d’efectuar la matrícula i abans 
de l’inici del curs acadèmic, previ informe de la direcció del centre en què 
s’argumenti si la plaça s’ha pogut cobrir o no i l’aprovació per l’òrgan 
competent. 
 Del 50% quan la sol·licitud es presenti a la secretaria del centre en el període 
de matrícula oberta establert en el calendari de prescripcions i matriculació, i 
sempre que es pugui cobrir la plaça escolar dins de la mateixa especialitat de 
la qual l’alumne és baixa. 
 
B) Estudis no reglats 
 No es retornarà l’import de la matrícula 
 
3. Devolució per causes personals i extraordinàries i per malaltia greu 
 
L’alumnat que hagi de sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per causes personals i 
extraordinàries i per malaltia greu han de presentar la sol·licitud a la secretaria del 
centre en el qual han formalitzat la matrícula. Els terminis de presentació i efectes son 
els següents: 
 
A) Estudis reglats 
 Del 66% (equivalent al 2n i 3r termini de matrícula) quan la sol·licitud de baixa 
es presenti un cop iniciat el curs acadèmic i fins el 31 de desembre de l’any en 
curs i per causes personals extraordinàries i sobrevingudes del propi alumne, 
suficientment motivades i justificades i per malaltia greu. 
En el cas de malaltia greu o incident d’extrema gravetat, s’ha d’adjuntar amb 
la sol·licitud de baixa el certificat mèdic oficial amb la data d’inici de la malaltia 
o l’incident d’extrema gravetat i el període previst de convalescència. 
 
B) Estudis no reglats 
 No es retornarà l’import de la matrícula 
 
 
D’acord amb la informació continguda en aquest document us recomanem que realitzeu 
el pagament del primer termini o del pagament únic al més aviat possible i com a màxim 
fins el dia 21 de setembre de 2020.  


