
ORDENANÇA FISCAL 2.11. TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS. 

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els s'hi disposa en els articles 20 a 
27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació del servei d'ensenyaments 
especials, en establiments municipals, formació al llarg de la vida i activitats d’estiu. 

Article 2. Fet imposable. 

El determina la utilització de qualsevol dels serveis que són objecte d'aquesta taxa. L'obligació de 
contribuir comença en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula corresponent. 

Article 3. Subjectes passius. 

Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

a) Els beneficiaris del servei que regula aquesta taxa o bé els seus representants legals. 
b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant les públiques com les privades, que rebin 

els serveis objecte d'aquesta taxa. 

Article 4. Tarifes de les Escoles Bressol Municipals 

4.1. Tarifes per escolaritat 

Les tarifes per escolaritat a les escoles bressol municipals es calculen segons criteris econòmics 
determinats de forma directa mitjançant tarifació social, en funció de la renda i el nombre de membres 
de la unitat familiar. La renda equivalent s’ha calculat en base a l´Índex de renda de suficiència de 
Catalunya, IRSC. 

Els llindars de renda familiar en euros són:  
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2 11.951,60 14.939,49 17.927,39 20.915,29 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 53.782,18

3 14.341,91 17.927,39 21.512,87 25.098,35 28.683,83 35.854,79 43.025,74 50.196,70 64.538,61

4 16.732,23 20.915,29 25.098,35 29.281,41 33.464,47 41.830,58 50.196,70 58.562,82 75.295,05

5 19.122,55 23.903,19 28.683,83 33.464,47 38.245,10 47.806,38 57.367,66 66.928,93 86.051,48

6 21.512,87 26.891,09 32.269,31 37.647,52 43.025,74 53.782,18 64.538,61 75.295,05 96.807,92

7 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 47.806,38 59.709,57 71.709,57 83.661,17 107.564,36
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S’estableixen dues modalitats d’horari: horari complet de matí i tarda i horari intensiu només de matí.  
En el moment de la preinscripció cal especificar el tipus d’horari complert o intensiu. Tindran preferència 
les sol.licituds d’horari lectiu complert.  
 
Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar resulten les següents tarifes mensuals: 
 
 

Renda 

familiar 

Menor o 
igual a A 

Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Major 
que I A i B B i C C i D D i E E i F F i G G i H H i I 

Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horari 
Complet 23,00 € 46,00 € 69,00 € 92,00 € 110,00 € 128,00 € 146,00 € 164,00 € 182,00 € 200,00 € 

Horari 
Intensiu 16,10 € 32,20 € 48,30 € 64,40 € 77,00 € 89,60 € 102,20 € 114,80 € 127,40 € 140,00 € 

 

Les quotes mensuals establertes pel servei educatiu, segons la tarifa corresponent, es pagaran durant 
10 mesos, del setembre al juny.  

4.2. Tarifació drets de matrícula i material escolar  

Drets de matrícula per alumne (no bonificable)   55,00 
Material escolar (no bonificable)   35,00 

S’estableix una quota única de drets de matrícula que es cobrarà la primera quinzena de setembre i no 
serà retornable. En el cas d’incorporar-se més tard a l’escola, es cobrarà conjuntament amb el rebut 
del primer mes.  

En quant a la tarifa única a abonar per material escolar, el cobrament s’efectuarà durant la primera 
quinzena del mes d’octubre. Si l’alumne/a s’incorpora a partir del dia 1 de febrer, la quota de material 
escolar serà la meitat de l’import anual.  
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4.3. Tarifació del servei de menjador  

Les tarifes del servei de menjador per alumne/a i mes que inclouen dinar i servei de monitoratge són 
les següents: 

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de 
monitors (octubre – maig)  

124,00 € 

Servei de menjador “mig mes” que inclou dinar i servei de monitors 
(octubre – maig)  

70,00 € 

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de 
monitors (setembre)  

62,00 € 

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de 
monitors (juny)  

93,00 € 

Servei de menjador d’un dia esporàdic (setembre – juny)  8,00 € 

La quota de menjador es cobrarà a mes vençut per tal poder fer les variacions necessàries en funció 
de les circumstàncies d’ús d’aquest servei el mes concret. Quan es justifiqui malaltia del menor, amb 
avís previ a l’escola bressol, a partir del tercer dia en que no s’usi el menjador, el servei d’aquests dies 
no es pagarà.  

Els alumnes categoritzats com a necessitats educatives específiques socioculturals i econòmiques pels 
equips dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Lleida tenen exempta la quota de menjador.  

4.4. Tarifació del servei d’acollida  

S’estableix un servei d’acollida matinal i un servei d’acollida de tarda. El mínim d’alumnes necessaris 
per realitzar el servei s’establirà en el document de preinscripció.  

Servei acollida de matí/mes (7:45 a 8:30) 
 

  
Mesos de setembre i juny   10,00 € 
Mesos d'octubre a maig   15,50 € 

Servei acollida de tarda/mes 
(sessions de 1/2 hora) 16,30 a 17 i de 17 a 17,30 ) 

 

  
Mesos de setembre i juny   ½ hora 10,00 € 

Mesos setembre i juny     1 hora 20 € 
Mesos d'octubre a maig   ½ hora 15,50 € 
Mesos d’octubre i maig   1 hora 31 € 

 

  

Ordenances fiscals i preus públics 2022

172

Ordenances fiscals i preus públics 2023

174



 

 

Ordenances fiscals 2022:  
impostos, taxes i preus públics

 pàg. 4 

Article 5. Tarifes d’altres serveis educatius 

Les tarifes aplicables són les següents: 

1. CONSERVATORI I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   
a) Drets de matrícula per alumne/a (l'import de la matrícula, un cop 
abonat, no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa de 
l'alumne/a): 

  

  
 Cursos  d'iniciació   143,50 

Cursos de nivell elemental   143,50 
Cursos de nivell mitjà   171,20 

Escola d’adults   143,50 

b) Quotes mensuals:     

Curs d'iniciació:IN1,IN2   42,00 
Cursos de nivell elemental: NE1, NE2, NE3 i NE4   55,40 

Cursos de nivell mitjà: NM1, NM2, NM3, NM4, NM5 i NM6 , NM 
sense llenguatge musical i NMPOST (import per assignatura) 

  

27,40 
Escola d’adults: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6 i E7i EA8 sense 

llenguatge musical (import per assignatura) 
  

23,10 

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA (GRAU PROFESSIONAL) 

a) Drets de matrícula per alumne/a (l'import de la matrícula, un 
cop abonat, no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa 
de l'alumne/a): 

  

184,60 

b) Quotes mensuals (import mensual):     
cursos GP1, GP2, GP3 i GP4 Curriculum obligatori   102,50 

cursos GP1, GP2, GP3 i GP4 Import per assignatura optativa   

26,10 
cursos GP5 i GP6 Curriculum obligatori   156,00 

cursos GP5 i GP6 Import per assignatura optativa   26,10 
doble especialitat: import per assignatura de la doble especialitat   

26,10 
c) Matrícula de la prova d'accés al Conservatori de música de 
grau professional (excepte alumnes del centre) 

  

74,00 
Expedició de diplomes i títols del pla d'estudis de 1966, LOGSE, 
LOE i plans d’estudis posteriors  
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Diploma de grau elemental (pla 66)   40,70 
Diploma d'instrumentista (pla 66)   60,50 
Títol de profesor pla 66 i títol profesional LOGSE, LOE i plans 
d’estudis posteriors  

  
60,50 

 
2. ESCOLA D'ART MUNICIPAL LEANDRE CRISTÓFOL  
Cicles formatius de grau superior (els drets de matrícula, un cop 
abonats, no es retornaran en el cas que es produeixi la baixa de 
l'alumne/a) 

  

  
Matrícula per curs LOGSE (Comprèn tots els crèdits o mòduls, inclòs 

el mòdul de formació en centres de treball o la fase de formació 
pràctica en empreses) 

  

433,30 
Matrícula per curs LOE (Comprèn totes les unitats formatives, inclòs 

el mòdul de formació en centres de treball o la fase de formació 
pràctica en empreses) 

  

433,30 
Matrícula per crèdit/mòdul de fomarció en centres de treball LOGSE   

43,40 
Matrícula per unitat formativa/mòdul de fomarció en centres de 

treball LOE 
  

25,70 
Drets de matrícula Projectes Finals   105,50   

 
3. AULA MUNICIPAL DE TEATRE    
A) DRETS DE MATRÍCULA     

Teatre per a nens Taller 1 dia/setmana 1'5 h (1'5 h 
setmanal octubre-maig) 93,30 

  Taller 2 dies/setmana 1'5 h (3 h 
setmanal octubre-maig) 128,20 

Tallers de teatre per a joves Taller 2 dies/setmana 1'5 h (3 h 
setmanal octubre-maig) 305,00 

  Taller 3 dies/setmana 1'5 h (4'5 h 
setmanal octubre-maig) 381,00 

Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques 
d'Actuació Teatral 1r Curs 204,60 
  2n Curs 230,80 

Tallers per adults / interpretació Taller 1 dia/setmana 3 h 
quatrimestral (oct-gen o feb-mai) 169,20 

  Taller 1 dia/setmana 3 h anual (oct-
mai) 338,40 

Ordenances fiscals i preus públics 2022

174

Ordenances fiscals i preus públics 2023

176



 

 

Ordenances fiscals 2022:  
impostos, taxes i preus públics

 pàg. 6 

Teatre musical Taller 1 dia/setmana 3 h anual (oct-
mai) 363,90 

  Taller 1 dia/setmana 2 h anual (oct-
mai) 338,40 

  Taller 1 dia/setmana 2 h 
quatrimestral (oct-gen o feb-mai) 169,20 

Aula social 
Càpsules socials durada 12 hores 123,10 

  Preu hora/curs per entitats 35,00 
Cursos d'especialitat Curs 4 hores 56,30 
  Curs 8 hores 92,30 
  Curs 12 hores 123,10 
  Curs 20 hores 164,10 
Inscripció a la prova d'accés del cicle   45,00 
Material per curs   25,00 
Expedició de Certificat Acadèmic   38,40 
B) QUOTES MÒDULS CICLE FORMATIU DE 
GRAU SUPERIOR EN TÈCNIQUES 
D'ACTUACIÓ TEATRAL 

  

  
  1r curs mòdul 1 286,00 
  1r curs mòdul 2 210,20 
  2n curs mòdul 1 286,00 
  2n curs mòdul 2 210,20 

   

   
4. UNIVERSITAT POPULAR   
Cursos de tipus bàsic   
fins a 20 hores matrícula 3,30 

  taxa curs (€/hora) 1,40 

de més de 20 hores i fins a 150 hores matrícula 5,50 

  taxa curs (€/hora) 1,40 

de més de 150 hores matrícula 5,50 

  taxa curs 199,90 

El material que s’empri en qualsevol curs ha d’anar a càrrec de 
l’estudiant. Els cursos que tinguin més de 90 hores es paguen per 
trimestres avançats essent obligatòria la domiciliació bancària. Les 
baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans que comenci el 
trimestre.    
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Itineraris musicals   
Nivell 1 matrícula 19,60 

  quota trimestral 53,80 

Nivell 2, 3 i 4 matrícula 16,30 

  quota trimestral 73,30 

Música major: perfeccionament d'instrument matrícula 5,50 

  quota mensual 43,60 

Música major: matèries grupals. Preu per assignatura matrícula 5,50 

  quota trimestral 49,40 

   
Cursos per a infants   
Curs escolar matrícula 17,70 

  quota trimestral:   

  1 dia/setmana 27,70 

  2 dies/setmana 53,30 

Curs d'estiu   24,10 

Aquests preus no inclouen el material que s'empri en qualsevol dels 
cursos     

   
5. LUDOTEQUES MUNICIPALS   
Carnet d'usuari infant anual   22,10 

   
6. ACTIVITATS D'OCI EDUCATIU   
Servei d'atenció educativa (per persona i dia)   6,15 

Servei de menjador (per persona i dia)   6,65 

   
Aquest és el preu base per dia de referència per a determinar el cost de les activitats d’oci 
educatiu. Per cada servei s’establirà un preu únic segons els dies de durada i, en cap cas, 
es podrà pagar parcialment per dies ni retornar parcialment. 
 
 
7. ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA "LES BASSES"  
Servei de Menjador (per persona/dia)   6,40 

Material escolar (per persona i mes)   9,50 
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8. INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ   
Cursos de millora i lleure     

curs de "Restauració de fusta I" (€/mes)   36,90 

curs de "Restauració de fusta II" (€/mes)   26,70 

curs de "Tallar i cosir" (€/mes)   30,80 

Les tarifes de tots els serveis educatius recollits en aquesta ordenança, podran ser revisades en cas 
de variació de  les aportacions d’altres administracions. 

 
Article 6. Normes d'aplicació. 

6.1. Procediment per determinar la tarifació social a les escoles bressol  

a. Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que 
manifestin explícitament en el full de matrícula que renuncien a l’esmentada tarifa social. En aquest cas 
se’ls aplicarà la tarifa del tram 10 durant tot el curs escolar, sense perjudici que per al següent curs 
escolar es puguin acollir de nou a la tarifació social. 

b. Amb la signatura del full de matrícula les famílies que no renunciïn a la tarifació autoritzen a 
l’Ajuntament de Lleida a fer d’ofici la consulta mitjançant interoperabilitat amb l’Agència Tributària de 
les dades que consten en la declaració d’IRPF o certificat d’imputacions de l’any fiscal anterior a l’inici 
de curs.  

c. El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar, associat al nombre de 
membres que conformen la unitat familiar. Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i 
saber a quin tram correspon la renda familiar es tindrà en compte la suma de la base imposable general 
amb la base imposable de l’estalvi.  

d. Per al càlcul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l’any fiscal immediatament 
anterior al de l’inici de curs.  

e. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:  

- L’alumne que es matricula  

- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumne  

- Els/les germans/es de fins a 25 anys que segons al padró consti que conviuen en el domicili 
familiar a la data de la matrícula.  

- Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial 
que segons al padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.  
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- Infants en acolliment  

Es consideren membres de la unitat familiar i per tant, germans/es de l’alumne, aquells que convisquin 
amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o els dos tutors.  

Addicionalment, només per als casos en que els dos tutors de l’alumne estan separats o divorciats i 
tenen la custòdia compartida dels fills en comú, es consideraran germans/es de l’alumne als efectes de 
la tarifació els germans/es que comparteixen els dos tutors amb l’alumne i que no conviuen amb 
l’alumne però sí amb un dels tutors.  

f. En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen/a és compartida es tindran en 
compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen/a s’atribueix a un sol tutor, no 
serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a.  

g. En el cas de família monoparental, s’haurà d’acreditar amb el títol corresponent, i que aquest estigui 
vigent en el moment de la tramitació. Si no s’està en possessió de carnet vigent es podrà acreditar amb 
el llibre de família, on únicament hi haurà de constar un sol tutor; altrament la família no es considerarà 
monoparental. 

h. En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família (o certificat de 
defunció) si no s’està en possessió de carnet de família monoparental vigent.  

i. En el cas de família nombrosa, s’haurà d’acreditar amb el títol corresponent, i que aquest estigui 
vigent en el moment de la tramitació.  

j. Per aquells tutors la consulta telemàtica dels quals tingui com a resposta “Titular obligat a declarar i 
renda no presentada”, s’entendrà que la família renuncia a la tarifació i s’aplicarà automàticament la 
tarifa del tram 10.  

k. En el cas de pares o tutors que no disposin de NIF o NIE, i donat que llavors l’AEAT no facilita les 
seves dades tributàries, per permetre valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar caldrà un 
informe dels Serveis Socials Municipals o del Servei d’Acollida Municipal, que hauran de lliurar informe 
al tràmit administratiu. Si aquest no es lliura en el termini atorgat s’entendrà que la família renuncia a la 
tarifació social i se li aplicarà automàticament la tarifa del tram 10.  

 

6.2. Normes de gestió 

Les tarifes de tots els serveis educatius recollits en aquesta ordenança, podran ser revisades en cas 
de variació de  les aportacions d’altres administracions. 

 
En cas d’impagament de dos rebuts es donarà de baixa de la matrícula. Tampoc es permetrà la 
matrícula si hi ha rebuts mensuals o un rebut trimestral pendents d’altres anys. 
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