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1. NORMES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 

DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ALS CENTRES D’EDUCACIÓ 

DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS  

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 

De conformitat amb l’article 148 en relació amb els articles 41 a 47 del Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació estableix els preus públics per la 

prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència que 

s’especifiquen en l’annex a aquestes normes reguladores. 

 

Article 2. Objecte 
 

Aquesta norma regula els preus públics per la prestació dels serveis 

d’ensenyaments artístics que s’imparteixen als centres d’educació de la Diputació de 

Tarragona, especificats en les tarifes contingudes en aquesta norma. 

 

 

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. 

 

 

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 

ordenança.  
 

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.  
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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 matrículació 
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: 

 

A) Modalitat pagament únic 
 

El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d’efectuar la matrícula. 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.  
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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: 
 

- Pagament únic i primer termini del pagament fraccionat: 5 dies hàbils a partir 

de la data de la matrícula. 
  

- Pagament fraccionat 
 

o 2n termini: 15 de novembre 
 

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.  
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ANNEX 

 

1. PROVA D’ACCÉS A L’ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL ALS 
CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ 

 

1. Quantia i meritació  
 

El dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de 

música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.  
 

El preu s'haurà de fer efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud per realitzar 

l'examen d'accés a l'ensenyament de música de grau professional. 
 

No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.  

 

 

2. Bonificacions i reduccions  
 

1. Famílies nombroses 
 

De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 

nombroses, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa tindran les 

reduccions següents:  

 

Categories família 

nombrosa 
Reduccions 

General 
50% import de la 

matrícula 

Especial 
100% import de la 

matrícula 

 

2. Famílies monoparentals 
 

De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 

151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, els 

alumnes que acreditin ser membres de família monoparental els serà d’aplicació les 

bonificacions següents:  

 

Categories família 

monoparental 
Reduccions 

General 
50% import de la 

matrícula 

Especial 
100% import de la 

matrícula 

 

3. Persones discapacitades  
 

De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret 

legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, els alumnes amb un grau mínim de 

discapacitat del 33% els serà d’aplicació la bonificació següent: 
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Grau de discapacitat Reduccions 

Mínim 33% 
100% import de la 

matrícula 

 

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que 

al·legui aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies 

de la Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat 

emesos per l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes 

competents d’altres comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta 

acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i 

Famílies, acompanyada del DNI o NIE.  

 

4. Víctimes del terrorisme  
  

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a 

les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , 

així com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent: 
 

- 100% import de la matrícula 
 

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa 

corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de 

família.  

 

5. Víctimes de violència de gènere i els seus fills 
 

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills 

dependents, es poden acollir a l’exempció següent:  

 

- 100% import de la matrícula 
 

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, 

quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van 

ocasionar l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la 

sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com 

el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels 

documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, 

l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció. 
 

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui 

l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no 

es dicti l’ordre de protecció.  
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2. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS 

ARTÍSITICS QUE S’IMPARTEIXEN A LES ESCOLES DE MÚSICA I 

CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 

1. Meritació  
 

L’obligació de pagar el preu públic es produeix quan es formalitza la matrícula a 

cada un dels serveis o activitats.  
 

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 

 

2. Bonificacions i reduccions  
 

2. A) Ensenyaments reglats  
 

2.A.1. Famílies nombroses 
 

De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 

nombroses, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa tindran les 

reduccions següents:  
 

Categories família 

nombrosa 
Reduccions 

General 
50% import de la 

matrícula 

Especial 
100% import de la 

matrícula 

 

2.A.2 Famílies monoparentals 
 

De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 

151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, els 

alumnes que acreditin ser membres de família monoparental els serà d’aplicació les 

bonificacions següents:  

 

Categories família 

monoparental 
Reduccions 

General 
50% import de la 

matrícula 

Especial 
100% import de la 

matrícula 

 

 

2.A.3. Persones discapacitades  
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De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret 

legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, els serà d’aplicació la bonificació següent:  

 

Grau de discapacitat Reduccions 

Mínim 33% 
100% import de la 

matrícula 

 

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que 

al·legui aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies 

de la Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat 

emesos per l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes 

competents d’altres comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta 

acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i 

Famílies, acompanyada del DNI o NIE.  

 

2.A.4. Víctimes del terrorisme  
  

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a 

les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , 

així com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent: 

 

- 100% import de la matrícula 
 

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa 

corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de 

família.  

 

 

2.A.5. Víctimes de violència de gènere i els seus fills 
 

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills 

dependents, es poden acollir a l’exempció següent:  
 

- 100% import de la matrícula 

 

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, 

quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van 

ocasionar l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la 

sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com 

el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels 

documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, 

l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció. 

 

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui 

l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no 

es dicti l’ordre de protecció.  

 

2.A.6. Personal de la de Diputació Tarragona 
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El personal funcionari i el personal contractat de la Diputació de Tarragona així com 

llurs fills i el personal jubilat de la Diputació de Tarragona tindran dret a una reducció 

del 50% de l’import de la matrícula.  

 

2.A.7. Matrícula d’Honor 
 

Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris 

que assoleixin la qualificació de matrícula d’honor al curs complet, tindran una 

reducció del 100% de l’import satisfet de la matrícula que s’aplicarà a la matrícula del 

curs següent.  

 

Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris 

que tinguin una qualificació de matrícula d’honor en una assignatura del programa 

de grau professional, en el mateix curs escolar, tindran una reducció del 75% de 

l’import de la matrícula del curs següent, corresponent a la mateixa assignatura.  

 

 

2.A.8. Qualificació mitjana igual o superior a 9 
 

Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris  

que tinguin una qualificació mitjana igual o superior a 9 en les assignatures de 

llenguatge i instrument, tindran una reducció del 60% en l’import de la matrícula del 

següent curs, corresponent a les mateixes assignatures o equivalents.  

 
 

No es poden aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne dels punts 2.A.1 al 

2.A.5. Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció, aquestes s’aplicaran 

de forma acumulativa, és a dir, un cop aplicada la primera bonificació sobre l’import 

resultant s’aplicarà la segona bonificació, per exemple dues bonificacions del 50% 

equivalen a la reducció del 75% del preu públic a satisfer.  

 

 

2.B) Ensenyaments no reglats 

 

2.B.1 Persones discapacitades  
 

De conformitat amb l’article 18 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, els serà d’aplicació la exempció següent:  

 

Grau de discapacitat Reduccions 

Mínim 33% 
100% import de la 

matrícula 

 

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que 

al·legui aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies 

de la Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat 

emesos per l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes 

competents d’altres comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta 
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acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i 

Famílies, acompanyada del DNI o NIE.  

 

2.B.2 Víctimes del terrorisme  
 

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a 

les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , 

així com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent: 

 

- 100% import de la matrícula 

 

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa 

corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de 

família.  

 

2.B.3 Víctimes de violència de gènere i els seus fills 
 

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills 

dependents, es poden acollir a l’exempció següent:  
 

- 100% import de la matrícula 
 

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, 

quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van 

ocasionar l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la 

sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com 

el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels 

documents requerits ha de tenir una vigència màxima d1 any. En cas contrari, 

l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció. 

 

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui 

l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no 

es dicti l’ordre de protecció. 

 

 

3. 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 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 
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- 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 
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4. Tarifes  

 

4.1 ESCOLES DE MÚSICA (Estudis reglats) 

 

Escola de música: 
 

Programa de sensibilització ...................................... 288,75 € 

 

Programa d’Iniciació ................................................. 410,55 € 

 

Programa d'aprenentatge Bàsic I ............................. 635,80 € 

 

Programa d'aprenentatge Bàsic II ............................ 635,80 € 

Possibles Agrupacions del programa Aprenentatge Bàsic I  

i programa Aprenentatge Bàsic II 

 

- Agrupació de 30’ ....................................................   27,50 € 

- Agrupació de 60’ ....................................................   52,80 € 

- Agrupació de 90’ ....................................................   81,40 € 

 

Programa d'aprenentatge avançat I .......................... 893,00 € 

 

- Agrupació de 60’ ....................................................   48,00 € 

- Agrupació de 90’ ....................................................   74,00 € 

- Agrupació de 120’ ..................................................   99,00 € 

 

Programa d'aprenentatge avançat II ......................... 924,00 € 

 

- Agrupació de 60’ ....................................................   48,00 € 

- Agrupació de 90’ ....................................................   74,00 € 

- Agrupació de 120’ ..................................................   99,00 € 

 

Programa d'aprenentatge avançat III ........................ 924,00 € 

 

- Agrupació de 60’ ....................................................   48,00 € 

- Agrupació de 90’ ....................................................   74,00 € 

- Agrupació de 120’ ..................................................   99,00 € 

 

Programa de preparació a la prova d’accés ............. 924,00 € 

 

- Agrupació de 60’ ....................................................   48,00 € 

- Agrupació de 90’ ....................................................   74,00 € 

- Agrupació de 120’ ..................................................   99,00 € 

 

 

Segon instrument 
 

- Aprenentatge Bàsic ................................................ 431,00 € 

- Aprenentatge Avançat ............................................ 861,00 € 
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4.2 ALTRES PROGRAMES DE MÚSICA (no reglats) 

 

- Programa d'aprofundiment.......................................591,00 € 

- Curs pont  de cant 30’ ............................................ 495,00 € 

- Curs pont de cant 60’ ............................................. 989,00 € 

- Aula Suzuki  ........................................................... 992,00 € 

- Tallers: Cost hora ...................................................     4,00 € 

- Tallers anuals d’1h/setmana .................................. 140,00 € 

- Tallers anuals d’1h 30 minuts...................................210,00 € 

- Tallers anuals d’2h/setmana .................................. 279,00 € 

- Tallers d’instrument de 30’   ................................... 455,00 € 

- Tallers d’instruments de 60’  .................................. 925,00 € 

 

 

4.3 CONSERVATORIS DE MÚSICA 

 

Grau professional de Música 
 

- Instrument / Cant.................................................... 796,00 € 

- Música de Cambra ................................................. 266,00 € 

- Acompanyament .................................................... 318,00 € 

- Col·lectives obligatòries .........................................   80,00 € 

 

Optatives 
 

- Col·lectives ............................................................   80,00 € 

Individuals: 

- Individuals de 15 hores .......................................... 318,00 € 

- Individuals de 30 hores .......................................... 636,00 € 

- Música de Cambra ................................................. 266,00 € 

 

Segona especialitat instrumental 

(alumnes que simultàniament cursen una segona especialitat) 
 

- Instrument / Cant.................................................... 927,00 € 

- Música de Cambra ................................................. 386,00 € 

- Acompanyament .................................................... 463,00 € 

- Col·lectives obligatòries .........................................   93,00 € 

 

Optatives 
 

Col·lectives ..............................................................   93,00 € 

- Individuals: 

- Individuals de 15 hores .......................................... 455,00 € 

- Individuals de 30 hores .......................................... 925,00 € 

- Música de Cambra ................................................. 386,00 € 
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2. ALTRES PREUS PÚBLICS 

 
 

1. PREU PÚBLIC PER L’AUTOSERVEI DE REPROGRAFIA DELS CENTRES 

D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 

 Preu públic Preu públic +IVA 

Fotocòpies i impressions DIN A4 B/N (per pàgina) 0,04 € 0,05 € 

Fotocòpies i impressions DIN A4 color (per pàgina) 0,17 € 0,20 € 

Fotocòpies i impressions DIN A3 B/N (per pàgina) 0,08 € 0,10 € 

Fotocòpies i impressions DIN A3 color (per pàgina) 0,33 € 0,40 € 

 

 

 

2. PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES 

(COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS) DE LES ESCOLES I 

CONSERVATORIS DE MÚSICA I DE LES ESCOLES D’ART I DISSENY DE LA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 

1. Les activitats educatives (complementàries i extraescolars) subjectes a preu públic 

per a les Escoles i Conservatoris de Música i les Escoles d’Art i Disseny seran 

aquelles que es classifiquen en les següents tipologies d’activitats: 

 

Tipus A. Activitats sense pernoctació 

  

o A.1: Activitats sense pernoctació, realitzades de dilluns a divendres, dins o fora 

del centre, que generin despeses de professorat intern i/o extern, despeses de 

desplaçament, despeses d’adquisició d’entrades, inscripcions a trobades, 

concursos o qualsevol altra despesa que l’activitat generi. 

 

Les despeses d’adquisició d’entrades o inscripcions a trobades, concursos de 

caire individual, despeses de desplaçament si s’escau, l’alumnat les abonarà al 

proveïdor segons s’estableixi en el procediment intern del centre. 

 

o A.2: Les activitats sense pernoctació que es realitzin en cap de setmana (les 

realitzades divendres tarda, dissabtes i diumenges) o en dia festius que generin 

despeses de professorat intern, o qualsevol altra despesa pròpia de l’activitat.  

 

No tindran cap cost addicional per a l’alumnat, llevat de les despeses 

d’adquisició d’entrades o inscripcions a trobades, concursos de caire individual i 

despeses de desplaçament si s’escau, l’alumnat les abonarà al proveïdor, 

segons s’estableixi en el procediment intern del centre. 

 

o A.3 Les activitats sense pernoctació que es realitzin en cap de setmana (les 

realitzades divendres tarda, dissabtes i diumenges) o en dia festiu que generin 

despeses de professorat extern i qualsevol altra despesa pròpia de l’activitat, 
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l’alumnat pagarà els preus públics en funció del cost total de l’activitat segons 

taula adjunta: 
 

Import de la despesa 
Import a abonar per 

l’alumnat 

Fins a 700€ de la despesa 10 € 

Fins a 1.000€ de la despesa 15 € 

Fins a 1.500€ de la despesa 18 € 

Fins a 1.800€ de la despesa 20 € 

Fins a 2.500€ de la despesa 25 € 

Fins a 3.000€ de la despesa 30 € 

Fins a 4.000€ de la despesa 35 € 

Fins a 5.000€ de la despesa 40 € 

Per cada 1.000€ més de despesa 

s’incrementaran 

10 € 

 

Els alumnes externs que no pertanyen als Centres Educatius de la Diputació de 

Tarragona abonaran al preu públic equivalent al preu públic final de cada activitat 

segons correspongui de l’apartat A.3 incrementat en 10 €.  

 
 

 

Tipus B. Activitats amb pernoctació  

 

o Activitats amb pernoctació realitzades en cap de setmana (les realitzades 

divendres tarda, dissabtes i diumenges) i en dies festius, que generin despeses 

de professorat intern i/o extern, o qualsevol altra despesa que l’activitat generi. 
 

o Els subjectes obligats a pagar aquests preus públics seran l’alumnat dels 

Centres Educatius de la Diputació de Tarragona, així com aquelles persones que 

s’inscriguin a les activitats que siguin d’accés obert a tercers. 
 

o Pel que fa a les despeses d’allotjament, monitoratge i manutenció, l’alumnat les 

abonarà al proveïdor segons s’estableixi en el procediment intern del centre. 
 

o El preu públic de l’activitat serà el que correspongui segons la taula de preus 

prevista en l’apartat A.3. 
 

o Els alumnes externs que no pertanyen als Centres Educatius de la Diputació de 

Tarragona abonaran un preu públic d'increment de 10 €/nit al preu públic final de 

cada activitat segons correspongui de l’apartat A.3.  

 

 

Tipus C. Activitats de caràcter singular 

 

C.1 Festival Internacional de Música- Auditori Diputació de Tarragona: 
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Cursos de 4 dies Cursos de 3 dies 
Cursos de 4 i 3 

dies 
Concerts 

Alumnes 

actius de 

Grau 

Professional 

Alumnes 

oients de 

Grau 

Professional 

Alumnes 

actius de 

Grau 

Professional 

Alumnes 

oients de 

Grau 

Professional 

Alumnes nivell 

elemental 

Auditori 

Diputació 

175,00€ 85,00 € 135,00€ 65,00€ 50,00€ 5,00€ 

 

 

Els alumnes oficials dels Centres d’Ensenyament Musical de la Diputació de 

Tarragona tindran una reducció del 50 % del preu públic. 

 

Els alumnes matriculats als cursos del Festival Internacional de Música Auditori 

Diputació de Tarragona resten exempts de pagar el preu públic dels concerts del 

festival a l'Auditori de la Diputació de Tarragona. 

 
C.2 Concurs de Música de Cambra Higini Anglès: 

 

Categoria infantil Categoria juvenil Categoria Jove Categoria Superior 

6,00 € 10,00 € 14,00 € 17,00 € 

 

 

C.3 Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona: 
 

Pel que fa a les despeses d’allotjament i manutenció, l’alumnat les abonarà al 

proveïdor segons s’estableixi en el procediment intern del centre. 
 

S’estableix un preu públic de 12 € per alumne/a i nit 

 
C.4 Jove Orquestra Simfònica de la Diputació de Tarragona: 
 

Pel que fa a les despeses d’allotjament i manutenció, l’alumnat les abonarà al 

proveïdor segons s’estableixi en el procediment intern del centre. 
 

S’estableix un preu públic de 12 € per alumne/a i nit 

 
 

C.5 Activitats singulars d’alt volum d’inscrits (més de 200 alumnes) i sense 

pernoctació 
 

S’estableix un preu públic de 15 € per alumne/a i dia 

 

 

C.6 Altres activitats singulars i extraordinàries en qualsevol dia de la setmana 

(inclosos dissabtes i diumenges i/o dies festius) que comportin pernoctació 
 

L’alumnat abonarà la totalitat de la despesa de l’activitat (viatge, manutenció, 

monitoratge, allotjament, etc.) directament al proveïdor segons procediment intern 

del centre i els preus públics en funció del cost total de l’activitat segons 

correspongui de l’apartat A.3. 
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C.7 Activitats fora de la programació majoritàriament amb professorat extern 

(cursos d’estiu, tallers específics, cursos d’especialització, etc. Excepte cursos 

monogràfics). 
 

Per a l’aplicació del preu públic s’aplicarà preu/hora segons: 
 

Cost/ hora 4€ i amb un mínim de 10 alumnes 

 

2. Aquests preus públics s’estableixen en el punt no seran reintegrables, llevat que 

no es puguin dur a terme per causes organitzaves de l’activitat, no imputables al 

centre o per causes personals extraordinàries i sobrevingudes del propi alumne, 

suficientment motivades i justificades, que l'impedeixin assistir a l'activitat com per 

exemple: malaltia (amb informe mèdic) i altres que, per la gravetat de les 

circumstàncies, es puguin tenir en consideració. 
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3. TAXES 

 
1. TAXA PER L’EXPEDICIÓ I LA TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 

 
 
Fet imposable 
  
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada 

amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que 

expedeixi l'administració o les autoritats provincials.  

 

La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 

fiscals no està sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estan les consultes 

tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos 

administratius contra resolucions provincials de qualsevol classe i els relatius a la 

prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència provincial i a la 

utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic provincial, que 

estiguin gravats per una altra taxa o pels que aquesta Diputació exigeixi un preu 

públic.  

 

2. L’import de les tarifes correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 

inclosa la certificació i la notificació a l'interessat.  

 

Forma de pagament  
 

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i pagament previ al presentar la sol·licitud 

de tramitació del document o l'expedient. 

 
 
 

Tarifes 
 
a/ Certificats acadèmics .................................................................................11,00 €  
 

b/ Convalidació singular (les que resol el Departament d’Ensenyament o el Ministeri  

a sol·licitud de l’Escola). Per expedient ......................................................... 21,00 € 
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