PREUS PÚBLICS IMET 2016
Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú
Curs 2016-2017 (de setembre de 2016 a juliol de 2017)
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència B1.1 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.
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls pràctics i
mòduls de pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un número d’hores –teòriques,
pràctiques i en empresa- determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa de la PART
66.
La formació queda de la manera següent:
Tipus d’hores
Hores teòriques
Hores pràctiques
Hores en empresa
TOTAL

B1.1
1.200
750
450
2.400

Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en part per la
Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus públics són els
següents:
1) Ingrés a l’escola
Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té dret, per llei, a
acabar la formació. El pagament de l’ingrés a l’escola es fa abans de
començar el curs, en el moment en què es comunica a l’alumne/a que ha
estat seleccionat/da per ocupar una de les places de primer. Si l’alumne/a,
per la seva pròpia voluntat, causa baixa abans del dia de presentació del
curs, se li retornarà l’import de l’ingrés a l’escola. Si causa baixa en el dia de
la presentació, o en dies posteriors, no se li retornarà la quota d’ingrés.

550 €

2) Formació teòrica i pràctica, per hora.
El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,5 € pel número d’hores del mòdul.
Aquest pagament dóna dret a un examen i a l’avaluació pràctica del mòdul.

4,5 €

3) Formació teòrica i pràctica extraordinària, per hora.
En el cas que l'alumne/a no assoleixi el 90% d'assistència
(requisit establert per l'Agència Europea de Seguretat Aèria n'hagi obtingut, com a mínim un 80%, podrà sol·licitar
individualitzades per tal de poder arribar al 90%. En aquest cas
del mòdul serà de 40€ per cada hora de classe.

40 €
d'un mòdul
EASA) però
fer classes
el preu hora
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4) Formació teòrica i pràctica de repetició, per hora.
En el cas que l'alumne/a repeteixi la formació presencial d'un mòdul, es
podrà matricular sempre i quan l'EFAV disposi de plaça lliure o que organitzi
un nou grup. En aquest cas, el preu hora del mòdul serà de 9€ pel numero
d'hores del mòdul.
Aquest pagament dóna dret a un examen i a l’avaluació pràctica del mòdul.

9€

5) Pràctiques reals en empresa, per hora
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una empresa,
haurà de pagar un preu públic de 0,5 € per hora de pràctica. Si les
pràctiques han començat no es retornarà cap quantitat que hagi pagat
l’alumne/a.

0,5 €

6) Exàmens dels mòduls B1.1
1 Matemàtiques
2 Física
3 Fonaments d'electricitat
4 Fonaments d'electrònica
5 Tècniques digitals. Sistemes d'instruments electrònics
6 Materials, equips i eines
7A Pràctiques de manteniment (test)
7A Pràctiques de manteniment (desenvolupaments)
8 Aerodinàmica bàsica
9A Factors humans (test)
9A Factors humans (desenvolupament)
10 Legislació aeronàutica (test)
10 Legislació aeronàutica (desenvolupament)
11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina
15 Motors de turbina de gas
17A Hèlixs

Cost
45 €
75 €
75 €
30 €
60 €
110 €
100 €
50 €
30 €
30 €
20 €
55 €
20 €
200 €
140 €
45 €

7) Expedició de Certificats de reconeixement

25 €

Bonificacions als preus públics:
Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a
l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació segons els
percentatges següents:
(1)

A

B

C

D

E

Percentatge bonificació

17%

11%

8%

5%

0%

Categoria

(1)

Categoria segons Llindars de renda regulats a l’article 24.2 de l’Ordenança Fiscal General.
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Relació de Preus Any 2016
per a la utilització d’espais / Equipaments i/o materials

Preu hora / + 21%
IVA
38,50
8,82
8,69
7,26
4,54
18,13
18,13
7,26
18,13

ENTITATS
SENSE ÀNIM
DE LUCRE
Preu hora / +
21% IVA
49,83
20,75
12,46
14,87
8,28
22,64
22,64
14,87
22,64

ENTITATS AMB
ÀNIM DE
LUCRE
Preu hora / +
21% IVA
99,64
41,54
20,75
29,60
16,61
31,70
31,70
29,60
31,70

PREU HORA
+ 21% IVA

PREU HORA
+ 21% IVA

PREU HORA
+ 21% IVA

CONSERGERIA (Fora de l'horari de 7 a 21 h.)

36,22

36,22

36,22

CONSERGERIA (Servei en dies festius)

46,81

46,81

46,81

PREU SESSIÓ
+ 21% IVA

PREU SESSIÓ
+ 21% IVA

PREU SESSIÓ
+ 21% IVA

ORDINADOR PORTÀTIL

16,61

24,91

41,54

PROJECTOR MULTIMÈDIA

16,61

24,91

41,54

PANTALLA DE PEU

4,54

5,29

6,04

AJUNTAMENT
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
SERVEIS

MATERIALS

(1)

(1)

Els materials són d’utilització exclusiva a les dependències de l'IMET

* No inclou les possibles hores extres de consergeria, ni el projector ni l’ordinador.
**No inclou el professorat.

(PREUS SENSE IVA)
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