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ORDRE

ENS/188/2012, de 22 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d’activitats 
d’ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps 
d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’Ense-nyament, regulats al Decret 155/1994, de 28 de juny, que ofereixen al professorat i als centres educatius la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’es-tudi i l’experimentació en un medi natural, cultural i històric singular del territori 
català.

Les estades en els camps d’aprenentatge s’adrecen principalment a l’alumnat d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de cicles formatius i de batxillerat dels centres educatius de Catalunya, i habitualment tenen una durada 
d’entre un i cinc dies.

Atès que en els darrers anys s’ha incrementat la demanda d’utilització d’aquests serveis, amb l’objectiu de mantenir-ne la qualitat de l’oferta, es considera necessari crear, a partir del curs 2012-13, un preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de què gaudeix l’alumnat durant les estades als CdA del Departament 
d’Ensenyament.

Per això, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i 
Coneixement,

ORDENO:

Article 1CreacióCrear el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge realit-zades pels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament 
d’Ensenyament.

Article 2
ImportFixar l’import del preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament 
d’Ensenyament, a partir del curs escolar 2012-2013, en el següent:

Activitats d’un dia de durada: 2 euros per alumne i dia.Activitats de més d’un dia de durada: 3 euros per alumne i dia.
Article 3
ExigibilitatEls preus públics són exigibles en iniciar-se la prestació del servei.
Article 4Boniicacions i exempcions4.1 BonificacionsLes persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria ge-neral, i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

4.2 ExempcionsLes persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
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Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 
especial.Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles.
Article 5
No aplicabilitat a les activitats subvencionadesEl preu públic no és d’aplicació a les activitats que, si s’escau, estiguin subven-
cionades totalment.Quan les activitats estiguin subvencionades parcialment, correspon a la direc-ció dels respectius serveis territorials determinar-ne el grau d’aplicació del preu, a proposta de la direcció del CdA, de forma que l’import de la subvenció sumat al del preu públic no superi el cost real del servei.

DISpOSICIÓ ADDICIONAL

Les quanties obtingudes s’han d’ingressar al compte corrent del servei educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

DISpOSICIÓ fINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.
Barcelona, 22 de juny de 2012

IRENE RIGAU I OLIvER

Consellera d’Ensenyament

(12.172.076)
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