ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENT
A ESCOLES MUNICIPALS I LA LLAR D’INFANTS.
Article 1. Fonament i objecte
1.1. En base del que disposa l’art. 20.4.ñ i 20.4.v de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals s’estableix la taxa per la prestació dels serveis d’escoles municipals i la llar
d’infants.
1.2. Les escoles municipals inclouen la d’arts i oficis, la de música, dansa i altres que
es puguin crear.
Article 2. Fet imposable.
El fet imposable és l’assistència a les escoles municipals i a la llar d’infants i inclou la
matrícula, l’assistència als centres i altres prestacions complementàries que es puguin
establir vinculades a elles.
Article 3. Subjectes pasius i responsables del pagament.
3.1. Són subjectes passius i responsables del pagament les persones que es beneficiïn
de la prestació del servei sempre que siguin majors d’edat.
3.2. En el cas dels menors d’edat, ho seran les persones que tinguin atribuïda la pàtria
potestat del beneficiari directe.
Article 4. Quota.
La quota de la taxa per la prestació d’aquests serveis és la següent:
A. Escola municipal de música:
A. Matrícula
A.1. Tarifa única
B. Quotes mensuals
B.1. Sensibilització
B.1.1. Sensibilització 3 i 4 anys ( 60 min.)
B.1.2. Sensibilització 5 i 6 anys ( 45 min.) i ( 30 min.) roda d’instrument o percussió
B.2. Nivell Bàsic (nens)
B.2.1. Iniciació 7 anys (60 min.) llenguatge, (45 min.) cant coral, (30 min.) instrument.
B.2.2. Primer (Ll. musical ( 60 min.),cant coral (45 min.),inst.( 30 min.), grup (60 min.))
B.2.2.1 Primer (Ll.musical (60 min) cant coral (45 min) inst. (45 min) grup (60 min))
B.2.3. Segon (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 30 min.), grup (60 min.))
B.2.4. Segon (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst.( 45 min.), grup (60 min.))
B.2.5. Tercer (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 45 min.),grup ( 60 min.))
B.2.6. Quart (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 45 min.), grup (60 min.))
B.3. Nivell Aprofundiment (nens)
B.3.1. Primer ( Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst.( 45 min.), grup (60 min.))
B.3.2. Primer ( Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst.( 60 min.), grup (60 min.))
B.3.3. Segon (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 45 min.), grup (60 min.))
B.3.4. Segon (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 60 min.), grup (60 min.))

36,45

14,40
18,00
47,20
61,60
72,60
68,80
79,80
79,80
79,80
79,80
90,80
79,80
90,80

B.3.5. Tercer ( Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 45 min.), grup (60 min.))
B.3.6. Tercer ( Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 60 min.), grup (60 min.))
B.3.7. Quart (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 45 min.), grup (60 min.))
B.3.8. Quart (Ll. musical ( 90 min.),cant coral (45 min.),inst. ( 60 min.), grup (60 min.))
B.3.9. Instrument ( 30 min.)
B.3.10. Instrument ( 45 min.)
B.3.11. Instrument ( 60 min.)
B.4. Programa Adults (de primer a quart bàsic i aprofundiment)
B.4.1. Llenguatge (60 min.), instrument (30 min.)
B.4.2. Llenguatge (60 min.), instrument (45 min.)
B.4.3. Llenguatge (60 min.), instrument (60 min.)
B.4.4. Instrument ( 30 min.)
B.4.5. Instrument ( 45 min.)
B.4.6. Instrument ( 60 min.)
C.1. Cant Coral
C.1.1. Cant Coral 45 minuts (nens)
C.1.2. Cant Coral 45 minuts (adults)
C.2. Música de Cambra
C.2.1. Música de Cambra (30 min.) nens
C.2.2. Música de Cambra (45 min.) nens
C.2.3. Música de Cambra (30 min.) adults
C.2.4. Música de Cambra (45 min.) adults
C.3. Conjunts i grups
C.3.1. Conjunts i grups (45 min.) mínim 6 components nens
C.3.2. Conjunts i grups (60 min.) mínim 6 components nens
C.3.3. Conjunts i grups (90 min.) mínim 6 components nens
C.3.4. Combos (60 min.) mínim 4 components nens
C.3.5. Conjunts i grups (45 min.) mínim 6 components adults
C.3.6. Conjunts i grups (60 min.) mínim 6 components adults
C.3.7. Conjunts i grups (90 min.) mínim 6 components adults
C.3.8. Combos (60 min.) mínim 4 components adults
D.1. Aula d’estudi amb instrument de l'escola ( 60 minuts) 2,36 € o fracció (només 1
curs)
Els alumnes menors de 18 anys o que compleixin els 18 durant l'any natural de la
matrícula seran considerats menors(nens) a efectes de tarificació per tot el curs.

79,80
90,80
79,80
90,80
22,00
33,00
44,00
50,00
67,00
84,00
34,00
51,00
68,00
10,80
12,00
7,20
10,80
8,00
12,00
10,80
14,40
21,60
14,40
12,00
16,00
24,00
16,00

B. Escola municipal d’arts i oficis
B. Matrícula
Tarifa única
B.2 Quotes mensuals (Període escolar: d’octubre a juny)
1. Un dia a la setmana, 1 hora.
2. Dos dies a la setmana, 1 hora.
3. Un dia a la setmana, 1.30 hores.
4. Dos dies a la setmana, 1.30 hores.
5. Cursos monogràfics (10 hores)
6. Ceràmica amb forn, 1 dia a la setmana, 1,30 hores
7. Ceràmica amb forn, 2 dies a la setmana, 1,30 hores
8. Ceràmica amb forn, cursos monogràfics (10 hores)
B.3 Quotes mensuals d’estiu
Un dia a la setmana, 1,30 hores.
Dos dies a la setmana, 1,30 hores.
Aula d'estudi amb material de l'escola (60 minuts) 2,40 € o fracció

36,45
17,50
27,95
21,30
34,85
44,75
27,95
46,45
55,90
24,70
45,90

C. Llar d’infants municipal:
C. Matrícula
Tarifa única
C.2 Quotes mensuals
• Servei normal (de 9.30 a 12.15 i de 15.00 a 17.00)
• Servei especial (de 8.00 a 9.30 i de 17.00 a 19.30)
C.3 Quotes diàries
• Dinar
• Servei de menjador

36,45
103,05
13,35
5,00
1,65

D. Escola municipal de dansa:
D. Matrícula
Tarifa única
D.2 Quotes mensuals
• 1 Dia/setmana
• 2 Dies/setmana
• Utilització de la sala (60 minuts)

36,45
18,05
32,40
12,10

E. Altres escoles o cursos
L’Ajuntament podrà organitzar cursos diversos al preu establert a l’estudi econòmic del servei
tècnic municipal corresponent.

Article 5. Període impositiu i meritament.
5.1. Si la regulació concreta del servei no preveu res en contra, s’entén que les quotes
es refereixen a un curs complert i s’inicien el dia 1 de setembre de cada any i acaben el
dia 31 d’agost de l’any següent.
5.2. Les liquidacions de les quotes seguiran les normes següents:
a. Les quotes d’assistència seran pel mes sencer i es meritaran el primer dia de cada
mes. En el cas de noves inscripcions a partir del 15 de cada mes a les llars d'infants
municipals, les quotes mensuals quedaran reduïdes en un 50%.
b. Les quotes per matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o
matriculació.
c. La quota de la taxa pels dinars i pel servei de menjador de la llar d’infants es fixa per
dies i l’import total a pagar es calcularà mensualment tenint en compte el nombre
real de dies que s’ha utilitzat aquest servei.
5.3. Excepte si hi ha previsió en contrari, la falta d’assistència o la baixa o l’inici de les
activitats més enllà del dia 1 del mes que pertoqui no implicarà la devolució de la part
proporcional de la quota corresponent al dies del mes en que no s’utilitzi el servei.
5.4. Les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit i pel registre general d'entrada abans
del dia 25 de cada mes per tal que no es carreguin els rebuts del mes següent. No
s'efectuaran devolucions de rebuts corresponents a baixes realitzades després
d'aquesta data.

5.5. L’impagament de dues quotes o més pel servei de qualsevol escola municipal, llar
d’infants i escola esportiva implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment del Servei
de Recaptació i d’acord amb la Llei de procediment administratiu.
5.6. En el cas de la llar d’infants, la determinació dels tipus de quota es farà segons els
criteris següents:
a. Els responsables del nen hauran de comunicar al principi del curs, amb un model
fixat per l’Ajuntament, a quin servei desitgen acollir-se.
b. Si desitgen canviar el servei també hauran de comunicar-ho per escrit amb el
mateix model.
c. En el cas en el qual, malgrat s’hagi triat el servei normal, el nen utilitzi més de dos
dies en un mateix mes el servei especial, la quota a pagar serà la de servei
especial.
d. Per l’hora d’entrada i de sortida dels nens es fixa un marge de 15 minuts abans i
després respectivament durant el qual es pot portar i recollir el nen sense que això
comporti canvi de servei.

Article 6. Declaració i ingrés.
6.1. Les quotes de matriculació s’exigiran en règim d’autoliquidació mitjançant un
document específic o el segell sobre el document acreditatiu de l’ingrés.
6.2. Per les quotes periòdiques, la Junta de Govern Local aprovarà les llistes
cobradores mensualment.

Article 7. Bonificacions i exempcions.
7.1 Gaudiran dels descomptes per família nombrosa totes les quotes de les escoles de
música, arts i oficis, dansa i la llar municipal d’infants, excepte les quotes C.3, sempre i
quan la família estigui empadronada a La Seu d’Urgell:
a) Descompte per cada membre de la família nombrosa …………………….……… 20%
7.2 Gaudiran de descomptes els membres de les unitats familiars, sempre i quan
estiguin empadronats a la Seu d’Urgell, i que realitzin estudis simultàniament a una o
diverses escoles (municipals):
a) Dos membres matriculats en alguna de les escoles, per cadascun ……………. 10%
b) Tres o més membres matriculats en alguna de les escoles, per cadascun …… 20%
c) Aquests descomptes no s’aplicaran si ja es gaudeix dels regulats per família
nombrosa.
7.3 Per la resta de supòsits no s’estableix cap bonificació ni exempció per les quotes
tributàries regulades en aquesta ordenança.
7.4 Per obtenir els descomptes regulats en els punts anteriors s’hauran de sol·licitar i
acreditar amb la documentació pertinent.
7.5 Les devolucions de matrícules s’efectuaran solament si es sol·liciten amb una
antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Article 8. Entrada en vigor i vigència.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui el seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i serà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.

DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança la va aprovar provisionalment el ple de l’Ajuntament
en sessió de 05.10.98 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no
haver-hi al·legacions es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 150 de 15.12.98.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde

Diligència:
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de
2.12.2000.
Els articles 4t i 7è van ser modificats per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146
de 6.12.2001. Correcció d’errades BOP núm. 8 de 17.01.2002
Els article 4t i 7è van ser modificats per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.
L’art.7è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm. 157 de 31.12.2002
L’art.4t i 7è van ser modificats per acord del ple de 01.12.03, BOP núm. 14 de 29.01.04
Els articles 4t, 6è i 7è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165
De 30.12.2004
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de 03.10.05, BOP 169 de 10.12.2005
L’article 4t i 5è van ser modificats per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex) de 29.12.07
L’article 4t i 5è van ser modificats per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de 31.12.08 i
correcció d'errades al BOP núm. 8 de 15.01.2009
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de 1.06.09, BOP 104 de 23.07.09 i
correcció d'errades al BOP núm. 86 de 18.06.2009
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de 2.11.09, BOP 180 de 24.12.2009

El Secretari

