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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries.
L'article 1.3.2 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus
públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'han de fixar per decret, s'han d'efectuar
mitjançant una ordre del conseller o la consellera competent per raó de la matèria.
La disposició vigent en matèria de preus públics de les escoles agràries és l'Ordre AAM/218/2013, de 2 de
setembre, per la qual s'aproven els preus públics dels centres i escoles de capacitació agrària. La diversificació
dels productes que han passat a elaborar les escoles agràries durant la tasca docent pròpia, com ara vinagres,
vermuts, cerveses o mel, o la prestació d'alguns serveis, com ara duplicats de certificats, fan necessària la
creació de nous preus públics que fins ara no hi estaven inclosos amb la finalitat de racionalitzar-ne les
despeses.
D'altra banda, arran de l'increment del cost dels materials per elaborar o envasar els productes que s'ha
produït en aquests darrers anys, cal actualitzar els preus públics que en el seu dia es van aprovar.
Per últim, aquesta Ordre actualitza la denominació dels centres i escoles de capacitació agrària que, d'acord
amb el Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el
sector agroalimentari a Catalunya, passen a denominar-se escoles agràries. També s'inclouen modificacions en
la denominació de la formació d'acord amb l'establert a la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i
qualificació professionals.
Atesa la necessitat de fixar els preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats de les escoles
agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a proposta de la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, d'acord amb els informes de la Intervenció Delegada i del
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i en ús de les atribucions que m'han estat
conferides,

Ordeno:

Article 1
Creació
Aprovar els preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats de les escoles agràries adscrites
al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2
Subjectes obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels preus establerts a l'annex d'aquesta Ordre les persones físiques o
jurídiques afectades o beneficiades personalment o en els seus béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

Article 3
Exigibilitat i pagament
3.1 Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei o de la realització
de l'activitat.
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3.2 Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent de l'escola
agrària corresponent, qui les gestionarà d'acord amb l'establert en el Decret 255/1997, de 30 de setembre, pel
qual es regula el règim d'autonomia econòmica de les escoles i centres de capacitació agrària i nauticopesquera
i dels espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3.3 L'impagament d'aquests preus públics pot donar lloc a la no prestació del servei en el cas dels apartats 1,
3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l'annex, i a la suspensió temporal dels drets de l'alumne/a en el cas dels serveis inclosos als
apartats 2 i 9 de l'annex.

Article 4
Bonificacions i exempcions
Les bonificacions i exempcions que es poden aplicar són les que s'indiquen a continuació. Per al seu gaudiment,
cal reunir els requisits establerts en el moment de la sol·licitud del servei o la realització de l'activitat.
4.1 Bonificacions
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de
les famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% dels preus públics de l'apartat 9 de l'annex, sense
que ambdues bonificacions siguin acumulables.
4.2. Exempcions generals
Estan exemptes dels preus públics regulats en aquesta Ordre:
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
b) Les persones que tinguin reconeguda la situació de discapacitat en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les persones que tinguin reconeguda la condició de víctimes de terrorisme, els seus cònjuges i els seus fills i
filles.
e) Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
4.3 Exempció del preu públic del servei d'assessorament en la formació inicial
És exempt del preu públic del servei d'assessorament en la formació inicial (apartat 9.a de l'annex) l'alumnat
sol·licitant de l'ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores en el marc del Programa de
desenvolupament rural.
4.4 Les escoles apliquen les bonificacions i exempcions previstes en aquest article amb justificació documental
prèvia en el moment en què el preu públic és exigible.

Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven els preus públics dels centres i
escoles de capacitació agrària.

Disposició final
Aquests preus entren en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de març de 2017

Meritxell Serret i Aleu
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Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex
Preus públics de les escoles agràries, exempts d'IVA (excepte on s'indiqui específicament)

1. Serveis de menjador i residència
Els serveis de menjador i residència de les escoles agràries, segons el tipus de prestació i la condició de la
persona que rebi el servei, tenen els preus següents:
1.1 Àpats (dinar o sopar)
a) El personal relacionat amb l'activitat docent: 5,00 euros per àpat.
b) Les persones assistents a les activitats formatives de formació professional: 6,30 euros per àpat.
c) Les persones assistents a jornades tècniques, i les persones autoritzades i alienes a l'activitat docent: 9,10
euros per àpat.
1.2 Pernoctar i esmorzar
a) El personal relacionat amb l'activitat docent: 5,50 euros per nit.
b) Les persones assistents a les activitats formatives de formació professional: 8,80 euros per nit.
c) La resta de persones autoritzades: 12,30 euros per nit.
d) Els grups (mínim 10 persones), amb autorització prèvia, quan inclogui servei extraordinari de vetllador/a:
6,00 euros per persona i nit.
1.3 Pensió completa, que inclou pernoctar, dinar, sopar i esmorzar
a) El personal relacionat amb l'activitat docent: 12,50 euros per dia.
b) Les persones assistents a les activitats formatives de formació professional: 21,60 euros per dia.
c) La resta de persones autoritzades i alienes a l'activitat docent: 30,80 euros per dia.
1.4 Serveis d'internat i de menjador per a l'alumnat que segueix ensenyaments de formació professional inicial
a) Servei d'internat, que inclou esmorzar, dinar, sopar i pernoctar: 1.900,00 euros per tot el curs escolar.
b) Servei de menjador, que inclou el dinar: 780,00 euros per tot el curs escolar.

2. Cursos de formació professional per a l'ocupació
2.1 Drets d'examen dels cursos de formació que imparteixen les escoles agràries i els cursos impartits per
altres institucions en el marc de l'Ordre AAM/7/2015, de 13 de gener, sobre el procediment per a la validació
de cursos per a la millora de la qualificació professional agroalimentària i del medi natural: 20,00 euros per
alumne/a i curs.
2.2 Drets d'inscripció als cursos de formació presencials o a distància que imparteixen les escoles agràries,
excepte els inclosos en els apartats 2.3 i 2.4
a) Cursos de fins a 30 hores de durada: 32,00 euros per alumne/a.
b) Cursos de més de 30 hores i menys de 50 hores de durada: 54,00 euros per alumne/a.
c) Cursos de 50 hores i fins a 100 hores de durada: 65,00 euros per alumne/a.
d) Cursos de més de 100 hores de durada: 75,00 euros per alumne/a.
e) Seminaris d'especialització i jornades: fins a 100,00 euros per alumne/a.
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f) Seminaris d'especialització i aprofundiment: 150,00 euros per alumne/a.
2.3 Drets d'inscripció dels cursos de formació relacionats amb l'activitat eqüestre o relacionats amb mitjans
aeris:
a) Cursos, jornades i seminaris de reciclatge i/o iniciació (no finançats) relacionats amb l'activitat eqüestre:
9,80 euros per hora.
b) Cursos, jornades i seminaris de perfeccionament per a professionals (no finançats) relacionats amb
l'activitat eqüestre: 30,60 euros per hora.
c) Cursos d'iniciació i/o reciclatge i/o perfeccionament de treballadors relacionats amb l'activitat eqüestre de
menys de 100 hores de durada, cofinançats per fons comunitaris: 53,50 euros per alumne/a i curs.
d) Cursos d'iniciació i/o reciclatge i/o perfeccionament de treballadors relacionats amb l'activitat eqüestre, de
100 hores o més de durada, cofinançats per fons comunitaris: 85,60 euros per alumne/a i curs.
e) Curs de nivell pilot aplicador: 262,00 euros per alumne/a.
2.4 Drets d'inscripció i d'examen dels cursos de formació relacionats amb la motoserra, en el marc de la
certificació europea de motoserrista: 250,00 euros per alumne/a.
2.5 Organització de cursos a demanda d'altres institucions públiques o privades, o d'organitzacions
professionals: 45,00 euros per hora de curs.

3. Reexpedició de certificats (expedició de duplicats) de cursos de formació per a l'ocupació, presencials o a
distància: 5,00 euros per certificat.

4. Serveis de pupil·latge i utilització de cavalls a l'Escola Agrària del Pirineu
a) Pel pupil·latge de cavalls i eugues que pertanyen a alumnes que cursen ensenyaments a l'Escola: 13,00
euros per dia.
b) Pel pupil·latge de cavalls i eugues que pertanyen a alumnes que cursen ensenyaments a l'Escola si l'estada
és superior a un mes: 196,50 euros per mes.
c) Pel lloguer de cavalls i eugues de l'Escola per a alumnes que segueixen cursos de perfeccionament: 13,00
euros per hora.
d) Pel pupil·latge de cavalls i eugues que pertanyen a personal de l'Escola: 6,50 euros per dia o 130,00 euros
mensuals. Si l'estada és de més de 20 dies, es paga la quota mensual.

5. Utilització de material per a treball forestal, per a cursos organitzats per les escoles agràries:
a) Motoserra: 22,00 euros per dia.
b) Motodesbrossadora: 20,00 euros per dia.
c) Equip de protecció individual forestal complet: 8,50 euros per dia.

6. Utilització d'instal·lacions
a) Aula o espai per a la realització d'activitats formatives: 33,00 euros per hora.
b) Aula o espai per a la realització d'activitats formatives: 140,00 euros per dia.
c) Instal·lacions d'energies renovables a la finca Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa: 7,50 euros per
hora.
d) Taller de la finca Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa: 15,00 euros per hora.
e) Instal·lacions eqüestres de l'Escola Agrària del Pirineu per part d'altres institucions, públiques o privades:
166,00 euros per dia.
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f) Camp de futbol de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners i de l'Escola Agrària d'Alfarràs: 66,00
euros per sessió, amb enllumenat exterior activat, o 60,00 euros per sessió, sense enllumenat exterior (la
sessió serà d'un màxim de 4 hores diàries, subjectes a autorització prèvia).

7. Visites d'itineraris formatius
7.1 Visita guiada de l'itinerari formatiu a la finca Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa
a) Visita guiada del circuit verd: 65,00 euros per grup inferior o igual a 20 persones. Per cada persona
addicional a partir de 20 persones i fins a 27 persones: 3,50 euros per persona addicional.
b) Visita guiada del circuit taronja: 75,00 euros per grup inferior o igual a 20 persones. Per cada persona
addicional a partir de 20 persones i fins a 27 persones: 4,00 euros per persona addicional.
c) Visita del circuit verd i el circuit taronja: 95,00 euros per grup inferior o igual a 20 persones. Per cada
persona addicional a partir de 20 persones i fins a 27 persones: 4,50 euros per persona addicional.
7.2 Visita no guiada del circuit verd i el circuit taronja de l'itinerari formatiu a la finca Can Poc Oli de l'Escola
Agrària de Manresa: 5,00 euros per entrada individual.

8. Venda de vins, caves i altres derivats, olis i mel
Al preu públic dels productes inclosos en aquest apartat, cal afegir l'IVA que els correspongui.
8.1 Venda de vins, derivats i olis elaborats per l'Escola Agrària de Gandesa
Preu per ampolla:
a) Blanc jove (ampolla de 75 cl): 2,50 euros.
b) Negre jove (ampolla de 75 cl): 2,50 euros.
c) Rosat (ampolla de 75 cl): 2,50 euros.
d) Negre jove selecció (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
e) Criança negre (ampolla de 75 cl): 5,00 euros.
f) Criança blanc (ampolla de 50 cl): 3,50 euros.
g) Mistela blanca/negra (ampolla de 35 cl): 3,50 euros.
h) Vi dolç natural (ampolla de 35 cl): 3,50 euros.
i) Blanc brisat àmfora (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
j) Blanc d'agulla (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
k) Blanc de negres (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
l) Vinagre (ampolla de 25 cl): 2,00 euros.
m) Vermut B/N (ampolla de 35 cl): 3,00 euros.
n) Cervesa artesana (ampolla de 33 cl): 2,00 euros.
o) Oli d'oliva extra verge (ampolla de 25 cl): 2,00 euros.
8.2 Venda de vins, caves i olis elaborats per l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech
Preu per ampolla:
a) Blanc jove (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
b) Negre jove (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
c) Rosat (ampolla de 75 cl): 3,00 euros.
d) Criança negre (ampolla de 75 cl): 4,00 euros.
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e) Criança blanc (ampolla 75 cl): 3,50 euros.
f) Vi escumós (ampolla de 75 cl): 3,50 euros.
g) Vi a doll: 0,35 euros per litre.
h) Oli d'oliva verge extra (ampolla de 25 cl): 2,50 euros.
8.3 Venda d'olis elaborats per l'Escola Agrària de les Borges Blanques
Preu per ampolla:
a) Oli d'oliva extra verge (ampolla de 25 cl): 2,00 euros.
b) Oli d'oliva extra verge (ampolla 50 cl): 2,75 euros.
c) Oli d'oliva extra verge (ampolla 75 cl): 3,50 euros.
8.4 Venda de mel elaborada per l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
Preu per pot:
a) Mel (pot de 500 g): 3,50 euros.
b) Mel (pot de 1.000 g): 7,00 euros.

9. Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges duts a terme a les escoles agràries
a) Servei d'assessorament en la formació inicial: 60,00 euros.
b) Inscripció en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyament
reglat, en l'experiència laboral o en activitats socials: 18,00 euros per unitat formativa (títols LOE).

(17.088.057)
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