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Art. 1. Concepte 

 

De conformitat amb allò que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del text 

refós de la llei reguladora de les hisenda locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, aquest municipi estableix el preu públic pels serveis de formació i altres activitats culturals, que 

especifica en les seves tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta 

ordenança. 

 

 

Art. 2. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o entitats a 

favor de les quals es prestin els serveis. 

 

 

Art. 3. Quantia 

 

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, serà aquella que es fixa en les tarifes 

contingudes a l'annex 1. 

 

Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex 1. 

 

 

Art. 4.  Normes de Gestió 

 

Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes, es liquidaran per cada servei sol·licitat.  

 

Els alumnes que s’incorporin a l’Escola municipal d’Educació (EME), als tallers anuals, a partir del dia 

1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial. 

 

 

Art. 5. Obligació de pagament 

 

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment de 

realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes vençut, a 

partir del dia 1 del mes següent. 

 

En el cas dels cursos de cobrament trimestral, es cobrarà a mes vençut el primer mes del trimestre en 

curs, a partir del dia 1 del mes següent (exemple: trimestre d’octubre a desembre; es cobrarà el dia 1 

de novembre) 

 

Pel que fa a les tarifes de l’Àrea d’Ensenyament relacionades a l’Annex I. 

 

Es delega en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària 

exerceixi, per compte de l’Ajuntament de la Garriga, les competències de recaptació dels ingressos de 

dret públic dels preus públics regulats en aquesta ordenança. 

 

L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d’avocar de forma 

expressa la competència, els facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, 
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concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 

l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingresso de dret públic 

la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 

organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 

Pel que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millora control de l’escola, s’han de fer efectives 

en un termini màxim de 3 dies, a comptar des de la data que consta a l’imprès de liquidació, que es 

lliura en el moment de sol·licitar, la plaça. Cal retornar el resguard d’ingrés a la Secretaria de l’escola, 

per tal de tenir assignada la plaça. 

 

En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers. 

 

Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar a la Secretaria de l’EME, abans del 

dia 10 del mes en curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. La notificació de baixa s’ha 

d’efectuar a Secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D’altra manera es cobrarà la mensualitat del 

mes següent. 

 

 

Art. 6. Tarifes reduïdes 

 

1. Les tarifes reduïdes regulades en aquest article s’aplicaran sobre les quotes mensuals de les 

activitats formatives anuals i sobre els monogràfics trimestrals proposats a l’Escola municipal 

d’Educació (EME).  

 

2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 

s’especifiquen: 

 

Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant aquestes 

activitats formatives a l’EME, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota mensual, per a cadascun 

dels membres, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una instància. 

 

Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones jubilades, pensionistes 

i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant presentació del document 

corresponent. 

 

Qualsevol d’aquests punts hauran d’estar justificats prèviament, mitjançant presentació de la 

documentació corresponent. 

 

3. Si una persona obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de més d’una 

reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa. 

 

 

Disposició derogatòria 

 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, queden derogades totes aquelles disposicions 

d’igual o inferior rang que s’oposin a allò establert a la mateixa. 
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Disposició final 

 

Un cop publicada l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, aquesta ordenança municipal entrarà en vigor el dia següent de dita 

publicació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 

parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Annex I. Quadre de tarifes 

 

01. Àrea d'Ensenyament   
Base 
imposable 

IVA 
(21%) 

Tarifa amb 
IVA inclòs 

      

  
Preus públics dels casals infantils         

Servei d'acollida matinal (1 dia)   3,31 € 0,69 € 4,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana)   13,22 € 2,78 € 16,00 € 

Servei de menjador (1dia)   5,37 € 1,13 € 6,50 € 

Matí (1 setmana)   41,32 € 8,68 € 50,00 € 

Matí (2 setmanes)   78,51 € 16,49 € 95,00 € 

Matí (4 setmanes)   148,76 € 31,24 € 180,00 € 

Tota el dia (1 setmana)   57,85 € 12,15 € 70,00 € 

Tot el dia (2 setmanes)   111,57 € 23,43 € 135,00 € 

Tot el dia (4 setmanes)   214,88 € 45,12 € 260,00 € 

 
 
Preus públics dels casal s infantils aplicant la tarifació progressiva per trams  

Renda familiar* Tram 1 ≤ Tram 2 ≤ Tram 3 ≤ Tram 4 ≤ Tram 5 ≤ Tram 6 ≤ Tram 7 ≤ Tram 8 ≤ Tram 9 ≤ 

Renda familiar 2 

persones 

Des de 

600,00 fins 

a 749,99 € 

Des de 

750,00 fins 

a 909,99 € 

Des de 

910,00 fins 

a 1.089,99 

€ 

Des de 

1.090,00 

fins a 

1.299,99 € 

Des de 

1.300,00 

fins a 

1.549,99 € 

Des de 

1550,00 

fins a 

1.849,99 € 

Des de 

1.850,00 

fins a 

2.219,99 € 

Des de 

2.220,00 

fins a 

2.619,99 € 

A partir de 

2.620,00 € 

i més 

Renda familiar 3 
persones 

Des de 
850,00 fins 

a 999,99 € 

Des de 

1.000,00 
fins a 

1.159,99 € 

Des de 

1.160,00 
fins a 

1.339,99 € 

Des de 

1.340,00 
fins a 

1.549,99 € 

Des de 

1.550,00 
fins a 

1.799,99 € 

Des de 

1.800,00 
fins a 

2.099,99 € 

Des de 

2.100,00 
fins a 

2.469,99 € 

Des de 

2.470,00 
fins a 

2.869,99 € 

A partir de 
2.870,00 € 

Renda familiar 4 

persones 

Des de 

1.100,00 

fins a 

1.249,99 € 

Des de 

1.250,00 

fins a 

1.409,99 € 

Des de 

1.410,00 

fins a 

1.589,99 € 

Des de 

1.590,00 

fins a 

1.799,99 € 

Des de 

1.800,00 

fins a 

2.049,99 € 

Des de 

2.050,00 

fins a 

2.349,99 € 

Des de 

2.350,00 

fins a 

2.719,99 € 

Des de 

2.720,00 

fins a 

3.119,99 € 

A partir de 

3.120,00 € 

Renda familiar 5 
persones o més 

Des de 

1.350 fins 
a 1.499,99 

€ 

Des de 

1.500,00 
fins a 

1.659,99 € 

Des de 

1.660,00 
fins a 

1.839,99 € 

Des de 

1.840,00 
fins a 

2.049,99 € 

Des de 

2.050,00 
fins a 

2.299,99 € 

Des de 

2.300,00 
fins a 

2.599,99 € 

Des de 

2.600,00 
fins a 

2.699,99 € 

Des de 

2.700,00 
fins a 

3.369,00 € 

A partir de 
3.370,00 €  

*Ingressos familiars nets mensuals havent descomptat fins a un màxim de 750,00 € del lloguer o hipoteca. 

 

Tram 1<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :       Preu sense IVA:   2,48 €.   21 % IVA:   0,52 €. Tarifa amb IVA inclòs:   3,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):       Preu sense IVA:   9,92 €.   21 % IVA:   2,08 €. Tarifa amb IVA inclòs: 12,00 € 
Servei de menjador (1 dia):        Preu sense IVA:   4,55 €.   21 % IVA:   0,95 €. Tarifa amb IVA inclòs:   5,50 € 

Matí (1 setmana):        Preu sense IVA:   8,26 €.   21 % IVA:   1,74 €. Tarifa amb IVA inclòs: 10,00 € 

Matí (5 setmanes):        Preu sense IVA: 41,32 €.   21 % IVA:   8,68 €. Tarifa amb IVA inclòs: 50,00 € 

Tot el dia (1 setmana):       Preu sense IVA: 11,57 €.   21 % IVA:   2,43 €. Tarifa amb IVA inclòs: 14,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):       Preu sense IVA: 57,85 €.  21 % IVA: 12,15 €. Tarifa amb IVA inclòs: 70,00 € 
 

Tram 2<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :       Preu sense IVA:   2,48 €. 21 % IVA:   0,52 €. Tarifa amb IVA inclòs:    3,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):      Preu sense IVA: 10,33 €. 21 % IVA:   2,17 €. Tarifa amb IVA inclòs: 12,50 € 

Servei de menjador (1 dia):         Preu sense IVA:   4,55 €. 21 % IVA:   0,95 €. Tarifa amb IVA inclòs:    5,50 € 
Matí (1 setmana):        Preu sense IVA: 11,57 €. 21 % IVA:   2,43 €. Tarifa amb IVA inclòs: 14,00 € 

Matí (5 setmanes):        Preu sense IVA: 57,85 €. 21 % IVA: 12,15 €. Tarifa amb IVA inclòs: 70,00 € 

Tot el dia (1 setmana):                           Preu sense IVA:  16,53 €. 21 % IVA: 3,47 €. Tarifa amb IVA inclòs:  20,00 € 
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Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA: 82,64 €. 21 % IVA:17,36 €. Tarifa amb IVA inclòs: 100,00 € 

 

Tram 3<  
Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:      2,48 €. 21 % IVA:0,52 €. Tarifa amb IVA inclòs: 3,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):   Preu sense IVA:   10,74 €. 21 % IVA: 2,26 €. Tarifa amb IVA inclòs: 13,00 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:      4,55 €. 21 % IVA: 0,95 €. Tarifa amb IVA inclòs: 5,50 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:    14,88 €. 21 % IVA: 3,12 €. Tarifa amb IVA inclòs: 18,00 € 

Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:    74,38 €. 21 % IVA: 15,62 €. Tarifa amb IVA inclòs: 90,00 € 
Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:    21,49 €. 21 % IVA: 4,51€. Tarifa amb IVA inclòs: 26,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA: 107,44 €. 21 % IVA: 22,56 €. Tarifa amb IVA inclòs: 130,00 € 

 

Tram 4<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:       2,89 €. 21 % IVA: 0,61 €. Tarifa amb IVA inclòs: 3,50 € 
Servei d'acollida matinal (1 setmana):  Preu sense IVA:     11,16 €. 21 % IVA: 2,34 €. Tarifa amb IVA inclòs: 13,50 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:       4,96 €. 21 % IVA: 1,04 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,00 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:     18,18 €. 21 % IVA: 3,82 €. Tarifa amb IVA inclòs: 22,00 € 

Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:     90,91 €. 21 % IVA: 19,09 €. Tarifa amb IVA inclòs: 110,00 € 

Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:     26,45 €. 21 % IVA: 5,55 €. Tarifa amb IVA inclòs: 32,00 € 
Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA: 132,23 €. 21 % IVA: 27,77 €.Tarifa amb IVA inclòs: 160,00 € 

  

Tram 5<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:       2,89 €. 21 % IVA: 0,61 €. Tarifa amb IVA inclòs: 3,50 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):   Preu sense IVA:     11,16 €. 21 % IVA: 2,34 €. Tarifa amb IVA inclòs: 13,50 € 
Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:       4,96 €. 21 % IVA: 1,04 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,00 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:     21,49 €. 21 % IVA: 4,51 €. Tarifa amb IVA inclòs: 26,00 € 

Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:   107,44 €. 21 % IVA: 22,56 €. Tarifa amb IVA inclòs: 130,00 € 

Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:      31,41 €. 21 % IVA: 6,59 €. Tarifa amb IVA inclòs: 38,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA:   157,02 €. 21 % IVA: 32,98 €. Tarifa amb IVA inclòs: 190,00 € 
 

Tram 6<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:       2,89 €. 21 % IVA: 0,61 €. Tarifa amb IVA inclòs: 3,50 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):   Preu sense IVA:     11,98 €. 21 % IVA: 2,52 €. Tarifa amb IVA inclòs: 14,50 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:        4,96 €. 21 % IVA:1,04 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,00 € 
Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:      26,45 €. 21 % IVA: 5,55 €. Tarifa amb IVA inclòs: 32,00 € 

Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:   132,23 €. 21 % IVA: 27,77 €. Tarifa amb IVA inclòs: 160,00 € 

Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:      36,36 €. 21 % IVA:7,64 €. Tarifa amb IVA inclòs: 44,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA:  181,82 €. 21 % IVA:38,18 €. Tarifa amb IVA inclòs: 220,00 € 

 
Tram 7<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:        3,31 €. 21 % IVA:0,69 €. Tarifa amb IVA inclòs:4,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):   Preu sense IVA:      12,40 €. 21 % IVA:2,60 €. Tarifa amb IVA inclòs: 15,00 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:        5,37 €. 21 % IVA:1,13 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,50 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:      31,41 €. 21 % IVA:6,59 €. Tarifa amb IVA inclòs: 38,00 € 
Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:    157,02 €. 21 % IVA:32,98 €. Tarifa amb IVA inclòs: 190,00 € 

Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:      42,98 €. 21 % IVA:9,02 €. Tarifa amb IVA inclòs: 52,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA:  214,88 €. 21 % IVA:45,12 €. Tarifa amb IVA inclòs:260,00 € 

 

Tram 8<  
Servei d'acollida matinal (1 dia) :   Preu sense IVA:       3,31 €. 21 % IVA:0,69 €. Tarifa amb IVA inclòs: 4,00 € 

Servei d'acollida matinal (1 setmana):   Preu sense IVA:     12,81 €. 21 % IVA:2,69 €. Tarifa amb IVA inclòs: 15,50 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:       5,37 €. 21 % IVA:1,13 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,50 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:       36,36 €. 21 % IVA: 7,64 €. Tarifa amb IVA inclòs: 44,00 € 

Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:   181,82 €. 21 % IVA:38,18 €.Tarifa amb IVA inclòs: 220,00 € 
Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:     51,24 €. 21 % IVA:10,76 €..Tarifa amb IVA inclòs: 62,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA:  256,20 €. 21 % IVA:53,80 €. Tarifa amb IVA inclòs: 310,00 € 

 

Tram 9<  

Servei d'acollida matinal (1 dia) : 4,00  Preu sense IVA:        3,31 €. 21 % IVA:0,69 €. Tarifa amb IVA inclòs:4,00 € 
Servei d'acollida matinal (1 setmana): 16,00 Preu sense IVA:      13,22 €. 21 % IVA:2,78 €. Tarifa amb IVA inclòs: 16,00 € 

Servei de menjador (1 dia):    Preu sense IVA:       5,37 €. 21 % IVA:1,13 €. Tarifa amb IVA inclòs: 6,50 € 

Matí (1 setmana):     Preu sense IVA:     41,32 €. 21 % IVA:8,68 €. Tarifa amb IVA inclòs: 50,00 € 
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Matí (5 setmanes):     Preu sense IVA:  206,61 €. 21 % IVA:43,39 €. Tarifa amb IVA inclòs: 250,00 € 

Tot el dia (1 setmana):    Preu sense IVA:     57,85 €. 21 % IVA:12,15 €. Tarifa amb IVA inclòs: 70,00 € 

Tot el dia (5 setmanes):    Preu sense IVA:  289,26 €. 21 % IVA:60,74 €. Tarifa amb IVA inclòs: 350,00 € 

 

 

        

Activitats culturals de les escoles   7,02 € 1,48 € 8,50 € 

Fraccionament per activitats         

Quota general ACE (2 espectacles + 1 taller)   7,02 € 1,48 € 8,50 € 

Quota espectacle ACE (1 espectacle)   2,36 € 0,49 € 2,85 € 

Quota taller Ace (1 taller)   2,31 € 0,49 € 2,80 € 

 

ME. Preus públics d'activitats programades         

     

Lloguer d'aules         

Preu/hora aula (mínim 1 hora)   5,79 € 1,21 € 7,00 € 

Preu/hora  aula informàtica (mínim 1 hora)   11,16 € 2,34 € 13,50 € 

Preu/hora sala d'actes (mínim 1 hora)   13,68 € 2,87 € 16,55 € 

          

Àrea de noves tecnologies         

Cursos       

 
Treu partit al teu mòbil i tauleta (8 hores)   22,31 € 4,69 € 27,00 € 

El núvol, coneix els nous espais de treball col·laboratiu (6 hores)   16,53 € 3,47 € 20,00 € 

Eines 2.0 per a fer presentacions, més enllà del power point (6 hores)   16,53 € 3,47 € 20,00 € 

Noves formes de consum a internet (6 hores)   16,53 € 3,47 € 20,00 € 

          

Àrea de lleure         

Cursos         

Com escriure el post perfecte (4 hores)   13,22 € 2,78 € 16,00 € 

        

  

 

Tallers de manualitats         

Cursos         

Fem els nostres tampons i estampem roba (6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Aprenem la tècnica de l'estargit (6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Preparem la casa per al Nadal ( 6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Decorem fusta ( 6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Decoupage ( 6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Tiy Die (6 hores)   24,79 € 5,21 € 30,00 € 
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EME. Preus públics de cursos monogràfics         

          

Àrea de noves tecnologies         

Prepara't pel certificat d'informàtic ACTIC - Nivell bàsic (60 hores)   162,40 € 34,10 € 196,50 € 
El cost del curs s'abonarà en tres pagaments de 65,50 euros els mesos d'octubre, gener 

i març.         

          

Àrea d'idiomes         

Anglès elementary Nivell A2-2 (96 hores)   317,36 € 66,64 € 384,00 € 
El cost del curs s'abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d'octubre, 

gener i març         

Anglès pre-intermediate. Nivell B1-1- (60 hores)   198,35 € 41,65 € 240,00 € 
El cost del curs s'bonarà en tres pagametns de 80,00 euros els mesos d'octubre, gener i 

maç         

Anglès intermediate. Nivell -1 (96 hores)   317,36 € 66,64 € 384,00 € 
El cost del curs s'abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d'octubre, 

gener i març         

Francès incial (96 hores)   317,36 € 66,64 € 384,00 € 
El cost del curs s'abonarà en tres pagaments de 128,00 euros els mesos d'octubre, 

gener i març         

          

Àrea de noves tecnologies         

Eines per a compartir arxius i treball col·laboratiu (4 hores)   20,66 € 4,34 € 25,00 € 

Tinc un smartphone,  i ara què?   20,66 € 4,34 € 25,00 € 

Què puc fer amb les fotografies del mòbil?   20,66 € 4,34 € 25,00 € 

          

EME. Preu públic en cncepte de material pel Pla d'iniciació 
professional d'auxiliar de treballs en fusteria i instal·lació de mobles         

Preu públic trimestral   54,55 € 11,45 € 66,00 € 

          

EME. Preu públic del curs de reparació per a les proves d'accés als CFGM d'arts plàstiques i 
disseny       

Preu públic per alumne i curs   41,32 € 8,68 € 50,00 € 

          
EME. Preu públic del curs preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació 

profesional       

de grau superior (Amb cofinançaments de la Diputació de Barcelona)         

Preu públic per alumnes i curs   41,32 € 8,68 € 50,00 € 

          

Preu public d'activitats culturals a les escoles   7,02 € 1,48 € 8,50 € 

          

2. Material i lloguer de sales en edificis municipals   

Base 

imposable 

IVA 

(21%) 

Tarifa amb 

IVA inclòs 

          

Preu públic per la venda del conte. Modernisme         

Petita història de Manuel Raspall   3,48 € 0,73 € 4,21 € 

          

mailto:oac@ajlagarriga.cat


 
 

Preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 

(Ordenança municipal núm. P04) 

 
Pl. de l’Església, 2  
08530 La Garriga  

Tel. 93 860 50 50 
oac@ajlagarriga.cat           Pàgina 10 de 20 

 

Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais de la Torre 

del Fanal i de Can Luna         

          

La Torre del Fanal         

Espai 2. Sala Gran primera planta. Preu 1 hora   18,32 € 3,85 € 22,17 € 

Espai 1. Sala Polivalent planta baixa. Preu 1 hora   25,21 € 5,29 € 30,50 € 

Espai 3. Pati. Preu 1 hora   44,17 € 9,27 € 53,44 € 

          

Can Luna         

Espai 1. Sala Assaig. Preu 1 hora   17,29 € 3,63 € 20,92 € 

Espai 2. Sala Polivalent 1 (petita). Preu 1 hora   24,79 € 5,21 € 30,00 € 

Espai 3. Sala Polivalent 2 (gran). Preu 1 hora   39,78 € 8,35 € 48,13 € 

Espai 3. Pati. Preu 1 hora   62,12 € 13,05 € 75,17 € 

          
Bonificacions aplicables a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre 

locals i no locals, centres d’ensenyament públics, privats i concertats, grups polítics i 

entitats o persones privades que vulguin llogar el Can Luna o la Torre del Fanal, 

segons detall següent:         

          

Entitats sense ànim de lucre i Fundacions privades per dur a terme activitats: 
Bonificació 100% 

      

- amb entrada gratuïta i obertes a tothom       

- amb entrada gratuïta i accés limitat als seus socis o persones convidades (actes 

gratuïts a porta tancada, reunions internes) 
Bonificació 100% 

      

- activitats benèfiques amb cobrament d’entrada Bonificació 100%       

- activitats amb cobrament d’entrada, ja sigui obert a tota la ciutadania o d’accés 

limitat als socis o persones convidades 
Bonificació 60% 

      

- casals d’estiu Bonificació 100%       

Grups polítics per dur a terme: 
Bonificació 100% 

      

- actes gratuïts, reunions internes       

- actes de pagament Bonificació 60%       

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes 

amb: 
Bonificació 100%  

      

- entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa 
      

- actes amb cobrament d’entrada Bonificació 60% 
      

Centres d’ensenyament privats per dur a terme actes amb: 
Bonificació 50% 

      

- entrada gratuïta i oberts a tothom.       

- amb cobrament d’entrada. Bonificació 0%       

Entitats o persones privades per dur a terme: 
Bonificació 80% 

      

- activitats benèfiques amb cobrament d’entrada       

- Activitats dedicades a l’ensenyament o a la difusió pedagògica per dur a terme actes 

amb entrada gratuïta i oberts a tothom 
Bonificació 50% 

      

- actes amb cobrament d’entrada Bonificació 0%       

- activitats amb o  sense cobrament, on es tregui un benefici personal (donar-se a 

conèixer, vendre, celebracions) 
Bonificació 0% 
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1.     Tot el material tècnic serà manipulat pels responsables de l’equipament i aquets 

decidiran la conveniència que hi intervinguin altres     persones, a càrrec de l’usuari.          

2.     L’organitzador de l’activitat es farà càrrec dels drets d’autors que s’esdevinguin de 

la seva representació.          

3.     En els casos en què l’Ajuntament de la Garriga col·labori amb una entitat, 

associació… aquests faran constar en la seva publicitat l’anagrama de l’Ajuntament 

de la Garriga com a col·laborador.          

4.     Mantenir i cuidar tot el suport físic de l’equipament com pot ser el mobiliari, 

maquinària i l’entorn material en el qual es desenvolupa el servei és a dir l’edifici i els 

seus accessos.          

5.     Qualsevol material que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.          

6.     Un cop extingida l’autorització d’ús, l’usuari haurà de deixar lliure i a disposició de 

l’Ajuntament de la Garriga la instal·lació i els béns objecte en el mateix estat de 

conservació i funcionament que es van rebre.          

7.     L’usuari es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns 

mobles i és el responsable dels danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que 

originin.”          

          

Preus públics corresponents al lloguer de les sales de l’edifici 

municipal Can Raspall         

Espai 1. Sala polivalent 3a planta. 1 hora   19,74 € 4,15 € 23,89 € 

Espai 2. Sala exposició planta baixa. 1 hora   17,77 € 3,73 € 21,50 € 

          

3. Àrea de Cultura   

Base 

imposable 

IVA 

(21%) 

Tarifa amb 

IVA inclòs 

          

Preus públics d'entrades a la representació dels Pastorets         

Preu entrada general venuda a la taquilla i a l'OAC Ajuntament   9,09 € 1,91 € 11,00 € 

Preu entrada general venuda a la web del Teatre   8,26 € 1,74 € 10,00 € 

Preu entrada per a menors de 14 anys venudes a l'OAC Ajunt.   4,96 € 1,04 € 6,00 € 

          

Bonificacions dels lloguers de l’equipament cultural del Teatre municipal de la 

Garriga, aplicades a les companyies amateurs d’arts escèniques per la representació 

d’una o més sessions amb cobrament d’entrada 

 

      

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) i 

Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a 

tothom 

Bonificació 100% 

      

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) 

i Fundacions privades per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis o 

persones convidades (actes gratuïts a porta tancada) 

Bonificació 100% 

      

Centres d’ensenyament   públics   i/o   concertats   del municipi per dur a terme actes 

amb entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa 
Bonificació 100% 

      

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) i 

Fundacions privades per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament d’entrada 
Bonificació 100% 

      

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100%       

Entitats o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament 

d’entrada 
Bonificació 80% 

      

Grups polítics per dur a terme actes de pagament Bonificació 60%       

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) i 

Fundacions privades per dur a terme activitats amb cobrament d’entrada 
Bonificació 60% 

      

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) 

i Fundacions privades per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis o 

persones convidades amb cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

      

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb 

cobrament 
Bonificació 60% 
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d’entrada       

Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme 
Bonificació 50% 

      

actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom.       

Centres d’ensenyament privats locals per dur a terme actes amb cobrament d’entrada. Bonificació 0%       

Companyies amateurs d’arts escèniques per la representaciód d‘una o més sessions en 

une spai escènic amb cobrament d’entrada 
Bonificació 100% 

      

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 

pedagògica de les arts escèniques per a dur a terme actes amb entrada gratuïta i 

oberts a tothom 

Bonificació 50% 

      

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 

pedagógica de les arts escèniques per dur a terme actes amb cobrament d’entrada 
Bonificació 0% 

      

Companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una residencia técnica, 

assaig 

Bonificació 100% a canvi 

d’una o més actuacions 

al Teatre de la Garriga 

      

          

Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del Teatre de la Garriga, el 

Patronat i de la Sala d’Actes de la Biblioteca municipal Núria Albó        

          

Teatre de la Garriga, el Patronat         

Espai 1. Escenari. 1 hora   83,22 € 17,48 € 100,70 € 

Espai 2. Vestidors. 1 hora   37,34 € 7,84 € 45,18 € 

Espai 3. Zona espectadors. 1 hora   19,84 € 4,17 € 24,01 € 

Espai 4. Sala polivalent gran. 1 hora   21,48 € 4,51 € 25,99 € 

Espai 5. Sala polivalent petita. 1 hora   19,25 € 4,04 € 23,29 € 

          

Biblioteca municipal Núria Albó         

Sala d'actes biblioteca. 1 hora   31,49 € 6,61 € 38,10 € 

          
Bonificacions aplicables a entitats sense ànim de lucre locals i no locals, centres 

d’ensenyament públics, privats i concertats, grups polítics i entitats o persones 

privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica de les 

arts escèniques i companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una 

residència tècnica, assaig, que vulguin llogar el Teatre de la Garriga o la Sala d’actes 

de la Biblioteca, segons detall següent:         

 
 

      

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) 

i Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a 

tothom 

Bonificació del 100% 

      

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) 

i Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis 

o persones convidades (actes gratuïts a porta tancada) 

Bonificació 100% 

      

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb 

entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa 
Bonificació 100% 

      

    

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) i 

Fundacions privades locals per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament 

d’entrada 

Bonificació 100% 

      

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100%       

Entitats o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament 

d’entrada 
Bonificació 80% 

      

Grups polítics per dur a terme actes de pagament Bonificació 60%       
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Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) i 

Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb cobrament d’entrada 
Bonificació 60% 

      

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) 

i Fundacions privades locals per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis 

o persones convidades amb cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

      

Centres d’ensenyament   públics   i/o   concertats   del municipi per dur a 
Bonificació 60% 

      

a terme actes amb cobrament d’entrada       

Centres d’ensenyament privats locals per dur a 
Bonificació 50% 

      

terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom.       

Centres d’ensenyament privats locals per dur a 
Bonificació 0% 

      

terme actes amb cobrament d’entrada.       

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 

pedagògica de les arts escèniques per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts 

a tothom 

Bonificació 50% 

      

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 

pedagògica de les arts escèniques per dur a terme actes amb cobrament d’entrada 
Bonificació 0% 

      

Companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una residència tècnica, 

assaig 

Bonificació 100% a canvi 

d’una o més actuacions 

al Teatre de la Garriga 

      

* En els supòsits que indiquen explícitament qualsevol bonificació en cas que l’entitat sigui local, les que no ho 

siguin no gaudiran de cap tipus de bonificació.       

          

4. Àrea de Joventut   

Base 

imposable 

IVA 

(21%) 

Tarifa amb 

IVA inclòs 

          

Preu públic "tastets d'oficis" per alumne   20,66 € 4,34 € 25,00 € 

          

Preus públics d'entrada anticipada i taquilla de la revetlla de Cap 

d'Any         

Preu entrada anticipada de la revetlla de cap d'any   4,13 € 0,87 € 5,00 € 

Preu entrada taquilla de la revetlla de cap d'any   8,26 € 1,74 € 10,00 € 

          

Preu públic entrada taquilla concert de Carnaval al pavelló de can 

Noguera   4,13 € 0,87 € 5,00 € 

          

Preu públic Parc de Nadal         

Menors de 12 anys   0,00 € 0,00 € Gratuït 

Adult 1 dia   1,65 € 0,35 € 2,00 € 

Adult 3 dies   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

Abonament familiar 1 dia   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

Abonament familiar 3 dies   4,13 € 0,87 € 5,00 € 

Grups (casals infantils, esplais, CRAES)   0,00 € 0,00 € Gratuït 

          

Preu públic Activitat Túnel de Terror   0,83 € 0,17 € 1,00 € 
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5. Àrea de Patrimoni   

Base 

imposable 

IVA 

(21%) 

Tarifa amb 

IVA inclòs 

          

Preu públic per la venda del llibre "Interpretació del Patrimoni. Com 
provocar pensaments, preguntes i significats    19,01 €  3,99 € 23,00 € 

          

Preu públic per la venda del llibre "Guia del Modernisme d'Estiueg a la 

Garriga"   6,61 € 1,39 € 8,00 € 

          

Preu públic per la venda del llibre "La Garriga. Una història entre fogons Receptes per parlar 

d'un poble" 12,40 € 2,60 € 15,00 € 

          

Preu públic per als cursos de formació en Interpretació del Patrimoni         

Inscripció al curs. Tarifa normal per persona   49,59 € 10,41 € 60,00 € 

Inscripció al curs. Tarifa reduïda per persona (estudiants i persones a 

l'atur)   33,06 € 6,94 € 40,00 € 

          

Preus privats de la venda de material de marxandatge del Centre de 
Visitants         

  Estoig serigrafiat amb bolígraf i llapis   4,13 € 0,87 € 5,00 € 

  Imans   1,65 € 0,35 € 2,00 € 

  Tasses   4,13 € 0,87 € 5,00 € 

  Punts de llibre magnètics   0,83 € 0,17 € 1,00 € 

          

 

Preus públics de visites i activitats turísticopatrimonials         

Visites i activitats programades         

     

Visites guiades         

          

Visita guiada a espais patrimonials         

Visita guiada a espais patrimonials. Tarifa estàndard   3,72 € 0,78 € 4,50 € 

Visita guiada a espais patrimonials. Tarifa reduïda   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

Refugi antiaeri         

Església de la Doma         

Vil·la romana de can Terrers         

Altes espais (visites a cases modernistes, masies)         

          

Itineraris guiats a espais patrimonials         

Itineraris guiats a espais patrimonials. Tarifa estàndard   3,72 € 0,78 € 4,50 € 

Itineraris guiats a espais patrimonials. Tarifa reduïda   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

El Modernisme de la Burgesia         

El Modernisme Popular         

Modernisme i Guerra. Històries creuades         

Memòria i Respostes         
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Ruta Brigadistes         

Itinerari guiat al camp d'aviació de Rosanes         

La Garriga Rural (la Garriga Secreta, Aigua i Regadiu, Paisatges de Secà,  

La Garriga de fa 300 anys)         

Ruta de les dones         

          

Micro visites a espais patrimonials   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

          

Tarifa reduïda vinculada a esdeveniments institucionals   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

Actes de commemoració bombardeig         

Actes dia de la dona         

Fira de la Botifarra         

Corpus         

Jornades Modernistes         

Festa Major         

Festa de la mongeta del ganxet         

Altres         

  
         

Visita teatralitzada         

Visita teatralitzada (1 personatge). Tarifa estàndard   6,61 € 1,39 € 8,00 € 

Visita teatralitzada (1 personatge). Tarifa reduïda   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

          

Activitats especials amb tast         

Itinerari "Els camins del menjar". Tarifa estàndard   6,61 € 1,39 € 8,00 € 

Itinerari "Els camins del menjar". Tarifa reduïda   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

Visita teatralitzada amb tast. Tarifa estàndard   9,92 € 2,08 € 12,00 € 

Visita teatralitzada amb tast. Tarifa reduïda   3,72 € 0,78 € 4,50 € 

          

Tallers familiars   2,48 € 0,52 € 3,00 € 

          

Persones beneficiàries de la tarifa reduïda:         

Menors de 8 anys fins a 14 anys/ atur/ persones jubilades/ professorat.         

Persones beneficiàries de la tarifa gratuïta:         

Menors de 8 anys/ fills i filles família nombrosa i monoparental/         

Persones associades a l'Asociación para la Interpretación del Patrimonio         

          

Visites i activitats concertades         

          

Visites guiades concertades grups particulars         

Concepte: Itineraris i espais patrimonials.  

                 Grups grans- entre 12 pax i 30 pax. 1a hora   57,85 € 12,15 € 70,00 € 

mailto:oac@ajlagarriga.cat


 
 

Preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 

(Ordenança municipal núm. P04) 

 
Pl. de l’Església, 2  
08530 La Garriga  

Tel. 93 860 50 50 
oac@ajlagarriga.cat           Pàgina 16 de 20 

 

Concepte: Itineraris i espais patrimonials.  

                 Grups grans- entre 12 pax i 30 pax. 2a hora.   41,32 € 8,68 € 50,00 € 

Concepte: Itineraris i espais patrimonials.  

                 Grups grans- entre 12 pax i 30 pax. Següents   41,32 € 8,68 € 50,00 € 

Concepte: Itineraris i espais patrimonials.  

                 Grups grans -entre 12 pas i 30 pax. Preu unitari (1,5 h)   78,51 € 16,49 € 95,00 € 

          

Visites teatralitzades grups particulars         

Concepte: can Raspall, can Terrers, la Doma. 1 personatge.  
Grups entre 12 pas i 30 pax. 1a hora.   99,17 € 20,83 € 120,00 € 

          

Visites guiades concertades escoles         

Concepte: espais patrimonials.Escoles. 1a hora   50,00 € 10,50 € 60,50 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles. 2a hora   36,36 € 7,64 € 44,00 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles.Següents   36,36 € 7,64 € 44,00 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles.Preu unitari. 1,5 hores   68,18 € 14,32 € 82,50 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles de la Garriga. 1a hora   40,91 € 8,59 € 49,50 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles de la Garriga. 2a hora   31,82 € 6,68 € 38,50 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles de la Garriga.Següents   31,82 € 6,68 € 38,50 € 

Concepte: espais patrimonials.Escoles de la Garriga.Preu unitari. 1,5 hores   56,82 € 11,93 € 68,75 € 

          

Activitats combinades         

Concepte: Taller-sortida (dossier didàctic). Preu unitari (1,5 hores)   146,28 € 30,72 € 177,00 € 

Concepte: Taller -visita guiada espai patrimonial. Preu unitari (2 h.)   161,16 € 33,84 € 195,00 € 

Concpete: Taller-visita entorn natural (2 hores)   161,16 € 33,84 € 195,00 € 

          

Visites teatralitzades escoles         

Concepte: can Raspall, can Terrers, la Doma, refugi antiaeri. 

1 personatge   86,78 € 18,22 € 105,00 € 

Per cada personatge extra   49,59 € 10,41 € 60,00 € 
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Annex II. Organització i efectivitat dels cursos 

 

1. L'organització dels cursos es portarà a terme per les Regidories d'Ensenyament, Joventut o 

qualsevol altra Àrea Funcional de l'Ajuntament. 

 

2. Es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de cursos i activitats i les seves quotes 

corresponents. 

 

Tot això es publica als efectes previstos en l'article 49.2 i 70.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

 

Annex III. Tarifació social 

 

Les tarifes reduïdes regulades en aquest annex s’aplicaran als alumnes, empadronats a la Garriga, 

sobre les quotes mensuals dels cursos anuals i sobre els monogràfics trimestrals de l’Escola municipal 

d’Educació. 

 

Beneficiaris 

 

Tindran al condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa reduïda 

estiguin empadronades al municipi de la garriga i que la renda personal no superi els 369,02 € 

entenen per renda personal (RP): 

 

RP= (Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge) / Nombre de persones de la unitat familiar 

 

Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al mateix 

domicili que la persona sol·licitant i tenen ingressos. 

 

Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament d’una 

hipoteca fins a un màxim de 550,00 euros mensuals. 

 

El nombre de persones de la unitat familiar serà el nombre de persones que conviuen en el domicili. 

 

Sol·licituds 

 

Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat 

d’instància de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el nom de 

l’alumne/a matriculat/da a l’escola i el del seu pare/,mare o tutor/a, degudament emplenades, 

hauran d’anar acompanyades de a documentació acreditativa que justifiqui la concessió de la tarifa 

reduïda, referida a la unitat familiar. 

 

Documentació a presentar 

 

a) Volant col·lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència) 

b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca 

c) Acreditació de la renda familiar mitjançant: 
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1. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior. En cas que no hagi obligació de fer-la, 

cal certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts l’any anterior de 

tots els membres de la unitat familiar. 

2. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no prestacions 

econòmiques i la quantia rebuda. 

 

Termini de presentació 

 

La sol·licitud de tarifa reduïda es podrà presentar en qualsevol moment del curs. 

 

Tramitació 

 

La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes i les 

passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest annex. 

 

Valoració de la quantia de la reducció de la tarifa 

 
Renda personal mensual Percentatge reducció quotes 

Fins a 212,00 € mensuals/persona 30% de la quota 

Des de 212,01 € fins a 260,00 € mensuals/persona 20% de la quota 

Des de 260,01 € fins a 320,00 € mensuals/persona 10% de la quota 

Des de 320,01 € fins a 369,02 € mensuals/persona   5% de la quota 

 

 

Resolució i notificació 

 

La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i resoldrà la 

concessió o denegació de la reducció de la tarifa. La resolució es notificarà per escrit a les persones 

interessades. 

 

La concessió de la reducció tindrà efectes des de la data d’entrada de la sol3licitud al registre de les 

oficines municipals. 

 

 

Annex IV. Tarifació progressiva dels casals infantils  

 

La tarifació progressiva dels casals infantils regulada en aquest annex s’aplicarà als infants inscrits als 

casals infantils (Casal de lleure municipal), empadronats a la Garriga. 

 

Els infants inscrits al casal, no empadronats a la Garriga, se’ls hi aplicarà el tram 9. 

 

Beneficiaris 

 

Es beneficiaran dels trams establerts totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifació 

progressiva estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda familiar correspongui als 

trams establerts, entenen per renda familiar (RF): 

RF= (Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge) segons membres de la unitat familiar. 

 

Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que conviuen al mateix 

domicili que la persona sol·licitant. 
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Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el pagament d’una 

hipoteca fins a un màxim de 750,00 euros mensuals. 

 

Segons el que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic, són 

unitats familiar i unitats de convivència les que determinen els articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de 

juliol, de suport a famílies. 

 

Sol·licituds 

 

Les propostes es presentaran, telemàticament, mitjançant el formulari específic de sol·licitud de 

l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de constar el nom de l’infant inscrit i 

el del seu pare/mare o tutor/a, degudament emplenades, hauran d’anar acompanyades de la 

documentació acreditativa que justifiqui la concessió de la tarifació, referida a la unitat familiar. 

 

La persona sol·licitant de la tarifació progressiva podrà autoritzar, en el moment de realitzar la 

sol·licitud, a l’Ajuntament de la Garriga per tal de consultar les seves dades tributàries a l’AEAT 

(Agència Espanyola d’Administració Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes 

del càlcul econòmic. 

 

Si la situació econòmica ha patit un canvi substancial, en referència a les darreres dades de l’AEAT, 

aquesta s’haurà de justificar documentalment. 

 

Documentació a presentar per establir el tram de pagament: 

 

a) Volant d’empadronament col·lectiu. 

b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca. 

c) Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar en edat laboral (a excepció 

dels/les estudiants majors de 16 anys que hauran d’aportar inscripció/matrícula): 

 

1. Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 

2. En el cas de treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari (nòmines o certificat equivalent) 

dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts. 

3. En el cas d’estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)  el 

certificat d’empresa en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO. 

4. En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la 

Generalitat o document equivalent en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva 

quantia. 

5. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 

corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona 

 a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos. 

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu o document equivalent de la 

percepció d’una pensió i de  la seva quantia actualitzada. 

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat 

acreditatiu on indiqui l’import rebut. 

6. En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors:  

 Declaració responsable on s’especifiqui: els ingressos de tots els membres de la 

unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de  tota la unitat familiar. 

7. En el cas de persones autònomes, declaració de la Renda i/o beneficis i pèrdues del treball 

per compte, moviments bancaris i declaració jurada d’ingressos. 
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8. Si és el cas, el conveni o sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal 

presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d’interposició de la 

demanda, document notarial...). 

9. En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que la persona obligada al 

pagament no pagui, s’ha d’acreditar la denúncia d’aquest fet. Si no es porta el document de 

denuncia, es comptarà la pensió com un ingrés més. 

 

Termini de presentació 

 

La sol·licitud per la valoració de la tarifació social progressiva s’haurà de presentar en els períodes 

establerts: 

 

 Casal de lleure (juny – juliol): primera quinzena de maig, o com a màxim, tres setmanes abans 

de la inscripció. 

 Casal de lleure (setembre): primera setmana de juliol. 

 

En el cas de no presentar la sol·licitud dins del termini establert, s’aplicaran les tarifes establertes en 

el tram 9 que s’hauran d’abonar en el moment de la inscripció. 

 

Tramitació 

 

La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes i les 

passarà a l’Àrea d’Educació i Formació que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest annex. 

 

 

Valoració dels trams de tarifació progressiva: 

 
Renda familiar* Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 Tram 8 Tram 9 

Renda familiar 2 persones
Des de 600,00

fins a 749,99 €

Des de 750,00

fins a 909,99 €

Des de 910,00

fins a 1089,99 €

Des de 1090,00

fins a 1299,99 €

Des de 1300,00

fins a 1549,99 €

Des de 1550,00

fins a 1849,99 €

Des de 1850,00

fins a 2219,99 €

Des de 2220,00

fins a 2619,99 €

A partir de

2620,00 € i més

Renda familiar 3 persones
Des de 850,00

fins a 999,99 €

Des de 1000,00

fins a 1159,99 €

Des de 1160,00

fins a 1339,99 €

Des de 1340,00

fins a 1549,99 €

Des de 1550,00

fins a 1799,99 €

Des de 1800,00

fins a 2099,99 €

Des de 2100,00

fins a 2469,99 €

Des de 2470,00

fins a 2869,99 €

A partir de

2870,00 €

Renda familiar 4 persones
Des de 1100,00

fins a 1249,99 €

Des de 1250,00

fins a 1409,99 €

Des de 1410,00

fins a 1589,99 €

Des de 1590,00

fins a 1799,99 €

Des de 1800,00

fins a 2049,99 €

Des de 2050,00

fins a 2349,99 €

Des de 2350,00

fins a 2719,99 €

Des de 2720,00

fins a 3119,99 €

A partir de

3120,00 €

Renda familiar 5 persones o més
Des de 1350

fins a 1499,99 €

Des de 1500,00

fins a 1659,99 €

Des de 1660,00

fins a 1839,99 €

Des de 1840,00

fins a 2049,99 €

Des de 2050,00

fins a 2299,99 €

Des de 2300,00

fins a 2599,99 €

Des de 2600,00

fins a 2699,99 €

Des de 2700,00

fins a 3369,00 €

A partir de

3370,00 € 
 

*Ingressos unitat familiar nets mensuals havent descomptat fins a un màxim de 750,00 € del lloguer o hipoteca. 

 

 

Resolució i notificació 

 

La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de cadascuna i resoldrà la 

concessió indicant el tram que correspon. La resolució es notificarà per escrit a les persones 

interessades. 
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