Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 8
SERVEIS IMET
1.- FORMACIÓ AERONAÙTICA
La formació bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) de la subcategoria
B1.1 “avions amb motor de turbina” que s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica
de Vilanova i la Geltrú (d’ara en endavant EFAV) està legislada per les Parts 66 i 147
del Reglament (UE) núm. 1321/2014, de la Comissió, de 26 de novembre de 2014
actualment en vigor sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de les aeronaus,
productes aeronàutics, equips i l’aprovació de les organitzacions i personal que participa
en les diferents tasques.
1.1 Curs de formació bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) de
la subcategoria B1.1 “avions amb motor de turbina” subvencionat.
Concepte
Matrícula
Primer curs acadèmic (inclou l’import dels exàmens
mòduls de la convocatòria ordinària)
Segon curs acadèmic (inclou l’import dels exàmens
mòduls de la convocatòria ordinària)
Mòdul de Pràctiques en entorn real
Classes extraordinàries de formació per assolir
percentatge d’assistència (per hora de classe)
Expedició del títol “Certificat de reconeixement”
Expedició d’un duplicat del títol “Certificat
reconeixement”

Quota
Única
550,00 €

Quota
Termini
275,00 €

535,00 €

133,75 €

550,00 €
450,00 €

137,50 €
150,00 €

40,00 €
60,00 €

---------

25,00 €

-----

de
de

el

de

1.2 Mòduls formatius no subvencionats: adreçat a l’alumnat presencial que hagi
de repetir el mòdul i a l’alumnat d’accés lliure.
Concepte
Formació del mòdul 1 Matemàtiques
Formació del mòdul 2 Física
Formació del mòdul 3 Fonaments d’electricitat - teoria
Formació del mòdul 3 Fonaments d’electricitat - pràctica
Formació del mòdul 4 Fonaments d’electrònica – teoria
Formació del mòdul 4 Fonaments d’electrònica - pràctica

Hores
36
90
87
45
30
30

Quota
Única
162,00 €
405,00 €
391,50 €
202,50 €
135,00 €
135,00 €
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Quota
Termini
54,00 €
67,50 €
39,15 €
20,25 €
45,00 €
45,00 €

1

Concepte
Formació del mòdul 5 Tècniques digitals.
Sistemes d’instruments electrònics – teoria
Formació del mòdul 5 Tècniques digitals.
Sistemes d’instruments electrònics - pràctica
Formació del mòdul 6 Materials, equips i eines - teoria
Formació del mòdul 6 Materials, equips i eines - pràctica
Formació del mòdul 7A Pràctiques de manteniment - teoria
Formació del mòdul 7A Pràctiques de manteniment pràctica
Formació del mòdul 8 Aerodinàmica bàsica
Formació del mòdul 9A Factors humans
Formació del mòdul 10 Legislació aeronàutica
Formació del mòdul 11A Aerodinàmica, estructures i
sistemes d’avions de turbina - teoria
Formació del mòdul 11A Aerodinàmica, estructures i
sistemes d’avions de turbina – pràctica
Formació del mòdul 15 Motors de turbina de gas - teoria
Formació del mòdul 15 Motors de turbina de gas - pràctica
Formació del mòdul 17A Hèlixs - teoria
Formació del mòdul 17A Hèlixs - pràctica

Hores

Quota
Única

Quota
Termini

99

445,50 €

74,25 €

42
93
99

189,00 €
418,50 €
445,50 €

31,50 €
69,75 €
74,25 €

195

877,50 €

87,75 €

210
51
54
51

945,00 €
229,50 €
243,00 €
229,50 €

94,50 €
38,25 €
81,00 €
38,25 €

225

1.012,50 €

101,25 €

192
144

864,00 €
648,00 €

86,40 €
64,80 €

120
45
12

540,00 €
202,50 €
54,00 €

54,00 €
67,50 €
-----

Notes comunes:
1) El pagament dels diferents conceptes es pot realitzar en les modalitats següents:
a) Pagament dels conceptes en la modalitat de quota única: mitjançant ingrés o
transferència bancària de l’import de la quota en el compte bancari detallat en
el formulari de matrícula o de sol·licitud corresponent.
b) Pagament de la matrícula en la modalitat quota termini: mitjançant ingrés o
transferència bancària de l’import de la quota en el compte bancari detallat en
el formulari de matrícula, garantint que l’últim pagament es faci abans del mes
de setembre del curs.
c) Pagament dels conceptes en la modalitat quota termini, a excepció de la
matrícula: mitjançant Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe que l’alumnat
haurà d’adjuntar al formulari de matrícula:
 Primer i segon curs acadèmic: 4 pagaments per l’import de la quota termini
en el període del 10 al 15 dels mesos del curs, setembre a desembre
ambdós inclosos.
 Mòdul de pràctiques en entorn real: 3 pagaments per l’import de la quota
termini en el període del 10 al 15 dels mesos del curs; el període s’inicia al
mes següent a l’inici de la formació pràctica.
 Mòduls 1 Matemàtiques, 4 Fonaments d’electrònica – teoria, 4 Fonaments
d’electrònica – pràctica, 9A Factors humans i 17A Hèlixs – teoria: 3
pagaments per l’import de la quota termini en el període del 10 al 15 dels
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mesos del curs, garantint que l’últim pagament es faci abans de l’examen de
mòdul corresponent.
 Mòduls 2 Física, 5 Tècniques digitals. Sistemes d’instruments electrònics –
teoria, 5 Tècniques digitals. Sistemes d’instruments electrònics – pràctica,
6 Materials, equips i eines – teoria, 6 Materials, equips i eines – pràctica, 8
Aerodinàmica bàsica i 10 Legislació aeronàutica: 6 pagaments per l’import
de la quota termini, garantint que l’últim pagament es faci abans de l’examen
de mòdul corresponent.
 Mòduls 3 Fonaments d’electricitat – teoria, 3 Fonaments d’electricitat –
pràctica, 7A Pràctiques de manteniment – teoria, 7A Pràctiques de
manteniment – pràctica, 11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions
de turbina – teoria, 11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de
turbina – pràctica, 15 Motors de turbina de gas – teoria i 15 Motors de turbina
de gas – pràctica: : 10 pagaments per l’import de la quota termini, garantint
que l’últim pagament es faci abans de l’examen de mòdul corresponent.
2) No es retorna cap import pagat, llevat que el servei no s’hagi prestat per causes
imputables a l’IMET.
3) En el cas que el rebut domiciliat de la quota termini sigui retornat per causes no
imputables a l'IMET, el deutor haurà de fer un ingrés o transferència bancària per
l'import de la quota més les despeses generades per la devolució del rebut. La data
màxima de l'ingrés s'efectuarà, com a màxim, el dia 25 del mes corrent. En el supòsit
que no es satisfaci la quantia de l'import en el termini establert, l'IMET es reserva el
dret de no permetre a l'alumnat afectat la presentació a l'avaluació dels mòduls i/o
exàmens oficials d'EASA.
4) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l’article 20
de l’Ordenança fiscal núm. 1 General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran de
bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica la
matrícula, les classes extraordinàries ni l’expedició del títol o duplicat del “Certificat
de reconeixement) en els percentatges següents:

< 9.000,00
50%
2

Renda familiar anual (Euros)
B
De 9.000,00 De 10.500,01
De 12.000,01
C
a 10.500,00
a 12.000,00
a 16.000,00
D
40%
30%
20%
E

Més de
16.000,00
10%

Exàmens de mòduls de la Formació bàsica de la Llicència de Manteniment
d’Aeronaus (LMA) de la subcategoria B1.1 “avions amb motor de turbina.
Adreçat a l’alumnat presencial que opta a la convocatòria extraordinària i a
l’alumnat d’accés lliure.
Examen oficial d’EASA de mòdul
M1 Matemàtiques
M2 Física
M3 Fonaments d’electricitat
M4 Fonaments d’electrònica
M5 Tècniques digitals. Sistemes d’instruments electrònics
M6 Materials, equips i eines
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Quota Única
45,00 €
75,00 €
75,00 €
30,00 €
60,00 €
110,00 €

3

Examen oficial d’EASA de mòdul
M7A Pràctiques de manteniment (test)
M7A Pràctiques de manteniment (desenvolupament)
M8 Aerodinàmica bàsica
M9A Factors humans (test)
M9A Factors humans (desenvolupament)
M10 Legislació aeronàutica (test)
M10 Legislació aeronàutica (desenvolupament)
M11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
M15 Motors de turbina de gas
M17A Hèlixs

Quota Única
100,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
55,00 €
20,00 €
200,00 €
140,00 €
45,00 €

Notes comunes:
1) Pagament de la quota única al moment de formalitzar la matrícula mitjançant
ingrés o transferència bancària en el compte bancari que consti en el formulari de
sol·licitud corresponent.
2) No es retorna, ni es conserva per a properes convocatòries, l’import pagat llevat
que el servei no s’hagi prestat per causes imputables a l’IMET i/o la impossibilitat
de l'aspirant a presentar-se a l'examen per malaltia greu que l'impedeixi fer-ho amb
normalitat; en aquest últim supòsit caldrà acreditar-ho amb l'informe mèdic del
Servei de Salut de la Comunitat Autònoma corresponent.

3.

Exàmens d’Aixecament de Limitacions o de Diferències de la Llicència de
Manteniment d’Aeronaus (LMA) de la subcategoria B1.1 “avions amb motor
de turbina.
Examen oficial d’EASA
M2 Física
Aixecament Diferències (2.4) (B1)
M3 Fonaments d’electricitat
Aixecament Diferències (3.18) (B1)
M4 Fonaments d’electrònica
Aixecament Diferències (4.2,4.3a) (B1)
M5 Tècniques digitals. Sistemes d’instruments electrònics
Aixecament Limitacions (B1)
M9A Factors humans
Aixecament Diferències (B1)
M10 Legislació aeronàutica
Aixecament Diferències (10.1, 10.2, 10.3, 10.5a, 10.6) (B1)
M11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
Aixecament Limitacions (11a.18) (B1.1)
M11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
Aixecament Diferències (11.7.a, 11.7.b, 11.17) (B1.1)
M11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
Aixecament Diferències (11.2 y 11.3)
M15 Motors de turbina de gas
Aixecament Diferències (15.17)

Quota Única
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30,00 €
30,00 €
30,00 €
60,00 €
30,00 €
45,00 €
30,00 €
35,00 €
35,00 €
30,00 €

Examen oficial d’EASA
M17A Hèlixs
Aixecament Diferències

Quota Única
45,00 €

Notes comunes:

4.

1)

Pagament de la quota única al moment de formalitzar la matrícula mitjançant
ingrés o transferència bancària en el compte bancari que consti en el formulari
de sol·licitud corresponent.

2)

No es retorna, ni es conserva per a properes convocatòries, l’import pagat llevat
que el servei no s’hagi prestat per causes imputables a l’IMET i/o la impossibilitat
de l'aspirant a presentar-se a l'examen per malaltia greu que l'impedeixi fer-ho
amb normalitat; en aquest últim supòsit caldrà acreditar-ho amb l'informe mèdic
del Servei de Salut de la Comunitat Autònoma corresponent.

Formació optativa complementària.
Concepte
Classes de formació / Conferències (per hora)
Plataforma de formació online del Mòdul 1 Matemàtiques
Plataforma de formació online del Mòdul 2 Física
Plataforma de formació online del Mòdul 3 Fonaments d’electricitat
Plataforma de formació online del Mòdul 4 Fonaments d’electrònica
Plataforma de formació online del Mòdul 5 Tècniques digitals. Sistemes
d’instruments electrònics
Plataforma de formació online del Mòdul 6 Materials, equips i eines
Plataforma de formació online del Mòdul 7A Pràctiques de manteniment
Plataforma de formació online del Mòdul 8 Aerodinàmica bàsica
Plataforma de formació online del Mòdul 9A Factors humans
Plataforma de formació online del Mòdul 10 Legislació aeronàutica
Plataforma de formació online del Mòdul 11A Aerodinàmica, estructures i
sistemes d’avions de turbina
Plataforma de formació online del Mòdul 15 Motors de turbina de gas
Plataforma de formació online del Mòdul 17A Hèlixs
Plataforma de formació online del capítol 2.4 del Mòdul 2 Física.
Plataforma de formació online del capítol 3.18 del Mòdul M Fonaments
d’electricitat.
Plataforma de formació online dels capítols 4.2 i 4.3a del Mòdul 4
Fonaments d’electrònica.
Plataforma de formació online dels capítols 10.1-10.2-10.3-10.5a-10.6 del
Mòdul 10 Legislació aeronàutica.
Plataforma de formació online dels capítols 11.7a-11.7b-11.17 del Mòdul
11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina.
Plataforma de formació online del capítol 11.18 del Mòdul 11A
Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina.
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Quota
Única
4,50 €
35,00 €
55,00 €
55,00 €
20,00 €
40,00 €
75,00 €
80,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
140,00 €
95,00 €
35,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
10,00 €

5

Quota
Única

Concepte
Plataforma de formació online dels capítols 11.2-11.3 del Mòdul 11A
Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina.
Plataforma de formació online del capítol 15.17 del Mòdul 15 Motors de
turbina de gas.

15,00 €
10,00 €

Notes comunes:
1)

Pagament de la quota única al moment de formalitzar la matrícula mitjançant
ingrés o transferència bancària en el compte bancari que consti en el formulari
de sol·licitud corresponent.

2)

No es retorna l’import pagat llevat que el servei no s’hagi prestat per causes
imputables a l’IMET.

2.-

UTILITZACIÓ D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I/O MATERIALS

Categories d’usuaris
S’estableixen tres categories d’usuaris:
a) Ajuntament
b) Entitats sens ànim de lucre
c) Entitats amb ànim de lucre
Preus
USUARIS
ESPAIS / EQUIPAMENTS
SALA D’ACTES AMB MEGAFONIA (*)
SALA D’ACTES SENSE MEGAFONIA (*)
SALA DE REUNIONS (BIBLIOTECA)
AULA TEÒRICA (capacitat per a 30 persones) (**)
AULA TEÒRICA (capacitat per a 16 persones) (**)
AULA INFORMÀTICA (20 ordinadors) (**)
AULA 16 (especial material geriatria) (**)
AULA DE PSICOMOTRICITAT (**)
AULES TALLERS
CONSERGERIA (Fora de l’horari de 7 a 22 h.)
CONSERGERIA (Servei en dies festius)
MATERIALS (1)
ORDINADOR PORTÀTIL
PROJECTOR MULTIMÈDIA
PANTALLA DE PEU

(A)
Euros/hora
38,50
8,82
8,69
7,26
4,54
18,13
18,13
7,26
18,13
36,22
46,81

(B)
Euros/hora
49,83
20,75
12,46
14,87
8,28
22,64
22,64
14,87
22,64
36,22
46,81

(C)
Euros/hora
99,64
41,54
20,75
29,60
16,61
31,70
31,70
29,60
31,70
36,22
46,81

(A)
(B)
(C)
Euros/Sessió Euros/Sessió Euros/Sessió
16,61
24,91
41,54
16,61
24,91
41,54
4,54
5,29
6,04

PREUS SENSE IVA
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(*)
(**)
(1)

No inclou les possibles hores extres de consergeria, ni el projector ni l'ordinador
No inclou el professorat
Els materials són d’utilització exclusiva a les dependències de l'IMET
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