
 
 
 
 

E D I C T E 
 
 
 

El Ple d’aquesta Corporació Municipal, en sessió del dia 30 d’abril de 2020, 
ha acordat aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança 
fiscal 2.11 Taxa per serveis educatius, acordant la instrucció i la continuació 
de l’expedient, sense l’aplicació de la suspensió dels terminis establerta en la 
DA 3a del RD 463/2020. 
 
Conforme amb allò disposat en l’article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’acord de caràcter provisional  romandrà a informació pública durant un 
termini de 30 dies, període durant el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i podran presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Així mateix, segons l’article 17.2 del RDL 2/2004, l’edicte d’exposició es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al menys en un dels diaris de 
major difusió de la província.  
 
Si un cop finit el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, 
s’haurà d’entendre com a definitivament aprovat l’acord de modificació de les 
ordenances fiscals no impugnades, de conformitat amb allò disposat en 
l’article 17.3 del mateix text legal.   
 
A fi de garantir l’accés a l’expedient de les persones interessades, el text 
provisional de l’ordenança fiscal modificada es penjarà a la pàgina web de la 
Paeria (tauler d’anuncis e-tauler del Catàleg de tràmits i serveis). Si es vol 
accedir a l’expedient complert s’haurà de fer mitjançant sol·licitud genèrica 
(Catàleg de tràmits i serveis de Tràmits i gestions de la pàgina web de la 
Paeria). 
  
Lleida, (a la data de la signatura electrònica) 
L’alcalde 
Miquel Pueyo i París 
 

 
 
 



 

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. 

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): 

  

  
Curs de sensibilització i curs d'iniciació   142,05 

Cursos de nivell elemental   142,05 
Cursos de nivell mitjà   169,45 

Escola de joves i adults   142,05 

b) Quotes mensuals:     

Curs d'iniciació   41,60 
Cursos de nivell elemental: NE1, NE2, NE3 i NE4   54,80 
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Cursos de nivell mitjà: NM1, NM2, NM3, NM4, NM5 i NM6 , NM 
sense llenguatge musical i NMPOST (import per assignatura) 

  

27,15 
Escola de joves i adults: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6 i EA sense 

llenguatge musical (import per assignatura) 
  

22,90 
Música a l'abast de tothom   21,70 

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): 

  

182,65 

b) Quotes mensuals (import mensual):     
cursos GP1, GP2, GP3 i GP4 Curriculum obligatori   101,45 

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

25,80 
cursos GP5 i GP6 Curriculum obligatori   154,35 

cursos GP5 i GP6 Import per assignatura optativa   25,80 
doble especialitat: import per assignatura de la doble especialitat   

25,80 
c) Matrícula de la prova d'accés al Conservatori de música de 
grau professional (excepte alumnes del centre) 

  

73,25 
Expedició de diplomes i títols del pla d'estudis de 1966     
Diploma de grau elemental   40,30 
Diploma d'instrumentista   59,90 
Títol de professor   59,90 

   
   
   
   

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) 

  

428,75 
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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) 

  

428,75 
Matrícula per crèdit/mòdul de fomarció en centres de treball LOGSE   

42,95 
Matrícula per unitat formativa/mòdul de fomarció en centres de 

treball LOE 
  

25,40 
Drets de matrícula Projectes Finals   104,40   

 
3. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS   
De setembre a juny     

Drets de matrícula per alumne (no bonificable)   50,75 
Servei educatiu per cada alumne/a i mes   91,35 

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

  

121,75 
Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de 

monitors (setembre) 
  

60,90 
Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de 

monitors (juny) 
  

91,35 
Servei de menjador d'un dia esporàdic (setembre - juny)   7,65 

Servei acollida de matí/mes 
 

 
Mesos de setembre i juny  10,00 

Mesos d’octubre a maig  15,00 
Servei acollida de tarda/mes   

Mesos de setembre i juny  10,00 
Mesos d’octubre a maig  15,00 

 
 
 
4. AULA MUNICIPAL DE TEATRE   
A) DRETS DE MATRÍCULA     
Teatre per a nens Grup tipus A 92,35 
  Grup tipus B 126,85 
  Grup tipus C 104,50 

Tallers de teatre per a joves Taller 
quatrimestre 188,40 

  Taller anual 377,00 

Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral 
1r Curs 202,50 

  2n Curs 228,40 
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Tallers d'interpretació Taller 
quatrimestre 167,40 

Laboratori actoral Taller 
quatrimestre 167,40 

Teatre musical Taller curs 360,15 
Cursos d'especialitat Grup tipus 1 55,75 
  Grup tipus 2 91,35 
  Grup tipus 3 121,85 
  Grup tipus 4 162,35 
B) QUOTES MÒDULS CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
EN TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL 

  

  
  1r curs mòdul 1 283,05 
  1r curs mòdul 2 208,00 

  
2n curs mòdul 
1 283,05 

  
2n curs mòdul 
2 208,00 

Expedició de Certificat Acadèmic   38,05 

   
5. UNIVERSITAT POPULAR   

   
Cursos de tipus bàsic   
fins a 20 hores matrícula 3,25 

  
taxa curs 
(€/hora) 1,35 

de més de 20 hores i fins a 150 hores matrícula 5,40 

  
taxa curs 
(€/hora) 1,35 

de més de 150 hores matrícula 5,40 

  taxa curs 197,85 

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.    
    
Itineraris musicals   
Nivell 1 matrícula 19,40 

  quota trimestral 53,20 
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Nivell 2, 3 i 4 matrícula 16,15 

  quota trimestral 72,55 

Música major: perfeccionament d'instrument matrícula 5,40 

  quota mensual 43,15 

Música major: matèries grupals. Preu per assignatura matrícula 5,40 

  quota trimestral 48,90 

   
Cursos per a infants   
Curs escolar matrícula 17,55 

  
quota 
trimestral:   

  1 dia/setmana 27,40 

  2 dies/setmana 52,75 

Curs d'estiu   23,85 

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

   
6. LUDOTEQUES MUNICIPALS   

   
Carnet d'usuari infant anual   21,85 

   
7. ACTIVITATS D'ESTIU   

   
Programa Estiu dels Petits i Estiu de Jocs     

Servei d'atenció educativa (per persona i quinzena)   61,00 

Servei de Menjador (per persona i quinzena)   65,95 

   
8. ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA "LES BASSES"  

   
Servei de Menjador (per persona/dia)   6,30 

Material escolar (per persona i mes)   9,45 

   
9. INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ   

   
Cursos de millora i lleure     

curs de "Restauració de fusta I" (€/mes)   36,55 

curs de "Restauració de fusta II" (€/mes)   26,40 

curs de "Tallar i cosir" (€/mes)   30,45 
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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 5 Normes d'aplicació. 
 

En general, els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. En el cas de la 
matrícula de les escoles bressol que es pagarà amb el primer rebut. En el cas del Conservatori i l’Escola 
de Música es pagarà al mes de setembre.  

En cas de produir-se la baixa d’un alumne per trasllat laboral de la família fora de Lleida ciutat, abans 
de l’inici de les classes, es retornarà el dret de matrícula, prèvia justificació del citat trasllat.  

Els drets mensuals es paguen per mesos avançats . 

Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans que comenci el mes , segons la periodicitat del rebut. 

Sempre que es justifiqui que és per malaltia del menor, i s’avisi, a partir del cinquè dia de falta del 
menjador, aquest servei no es pagarà. 

 
 
Article 6 Bonificacions i exempcions. 
 
1. Criteris Generals 
Com a norma general, atenent a criteris econòmics determinats de forma indirecta es poden aplicar 
bonificacions en les quotes mensuals del Conservatori i Escola Municipal de Música, i de les Escoles 
Bressol. A les Ludoteques Municipals s’aplicarà a la tarifa de Carnet d’usuari infant anual.  A l’Escola 
d’Art Municipal Leandre Cristòfol i per l’Aula Municipal de Teatre, s’aplicaran sobre els drets de 
matrícula.  
 
Requisits:  
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o Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el 
mateix domicili del pare o mare o tutor legal 

o L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb 
l’Ajuntament, llevat del cas que els serveis socials apreciïn una situació de dificultat social 
sobrevinguda en qualsevol moment del curs escolar i mitjançant estudi previ, i de manera 
extraordinària, puguin atorgar una  bonificació. 

o En els criteris econòmics, la renda de les famílies s’obtindrà de l’agregació de les rendes 
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cadascun dels membres computables de la 
unitat familiar. 

o En cas que els serveis socials apreciïn una situació de dificultat social sobrevinguda en 
qualsevol moment del curs escolar podran, mitjançant estudi previ, i de manera extraordinària, 
atorgar una bonificació.  

 
2. Bonificacions de famílies nombroses i monoparentals 
Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 
50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial. 

 
 
3. Pel cas de les Escoles Bressol, les bonificacions i exempcions poden atendre també a criteris 
econòmics determinats de forma directa. Aquestes no seran acumulables amb les que atenen a 
criteris no econòmics per situació dels subjectes passius. 

 
Podran sol·licitar una bonificació sobre la taxa del servei educatiu de les escoles bressol per motius 
econòmics les famílies que es trobin en la progressió de la taula següent: 
 

 RENDA FAMILIAR ANUAL (€) 

membres nucli 
familiar Igual o menor De          a De          a Més de  

2 9.562  9.562 - 15.936 15.936 - 22.310 22.311 
3 11.952 11.952 - 19.920 19.921 - 27.888 27.889 
4 14.342 14.342 - 23.904 23.905 - 33.465 33.466 
5 16.733 16.733 - 27.888 27.889 - 39.043 39.044 
6 19.123 19.123 - 31.872 31.873 - 44.621 44.622 
7 21.514 21.514 - 35.856 35.857 - 50.198 50.199 

BONIFICACIÓ 75% de la taxa 50% de la taxa 25% de la taxa sense bonificació 
 

 
4. Exempcions:  
Gaudiran de l’exempció de la taxa les usuàries del servei d’acolliment i recuperació per a dones que es 
troben en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec. 
 
 
Article 7 Infraccions i sancions. 
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Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributaries i de les sancions corresponents, s'ha d'aplicar 
el que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària, i les disposicions que la 
complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 
 
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. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, a partir de la data d’inici del període de 
matriculació del curs escolar 2020-21 per a totes aquelles regulacions tarifàries referides al Conservatori 
i Escola de Música Municipal, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, Aula Municipal de Teatre, 
Universitat Popular, Escoles Bressol Municipals i Ludoteques Municipals i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. 
 

Per les regulacions tarifàries referides als programes i activitats d’estiu, aquesta ordenança fiscal entra 
en vigor el dia següent a la data de la seva publicació, i continuarà vigent mentre no se'n acordi la 
modificació o derogació. 
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