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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 

TAXA PER PRESTAR EL SERVEI D’ENSENYAMENT ESPECIAL EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS 

 
 
 
ARTICLE 1r. CONCEPTES.- 
 
De conformitat amb el que es preveu a la Llei 25/1998 de 15 de juliol de modificació del 
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic. Modificació de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per prestar el 
servei d’ensenyament especial en establiments municipals. 
 
ARTICLE 2n. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.- 
 
En ús de les facultats que concedeix l’article 117 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
i de conformitat amb el que s’hi disposa en els articles 14 a 28, aquest Ajuntament, fixa 
la taxa per a la prestació dels servei d’ensenyament especial, en establiments 
municipals, que es regeix per la Llei que acabem d’esmentar. Per l’Ordenança 
reguladora de taxes vigents i per les normes de caràcter general de rang suficient. És 
objecte d’aquesta taxa l’ensenyament lliure o oficial en escoles o centres municipals. 

 
ARTICLE 3r. OBLIGACIO DE CONTRIBUIR.- 

 
1.- 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 
solꞏlicitud de matrícula corresponent. 
 
2.- Tenen l’obligació de pagar: 
 

a) Els beneficiaris dels serveis que regula aquesta taxa o be els seus representants 
legals. 

b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant públiques com privades, 
que rebin els serveis objecte d’aquesta taxa. 

 
ARTICLE 4t. TARIFES.- 
 
1.-Llar Infants 
1.-Llar Infants  
Les tarifes aplicables son les següents:  
-Matrícula alumnes de i0 i i1 (P0 i P1)..............................................................   120,00 €  
-Matrícula alumnes de i2 (P2) ..........................................................................       0,00 € 
-Per cada alumne de i0 i i1 (P0 i P1)  i mes lectiu (setembre-juny), tot el dia...  120,00 €  
-Per cada alumne de i2 (P2) i mes lectiu (setembre-juny), tot el dia ..................    0,00 € 
-Servei d’acollida de 7.45h a 9.00h....................................................................... 10,00€  
-Servei d’acollida de de 17.00h a 18.00h.............................................................. 15,00€  
-Quota única per material i0 (P0) .........................................................................    20,00 
€ 
-Quota única per material i0 i i1 (P1 i P2) ............................................................    30,00€  
-Casalet de Nadal, Setmana Santa i agost al dia....................................................   7,00€  
En cas que l’alumne faci ús del servei de Casalet tots els dies del període, s’aplicarà 
una reducció del 15% sobre el preu de la tarifa del període sencer.  
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Bonificacions: 
S’aplicarà automàticament una bonificació de 33% en la matrícula i en la quota mensual 
pel segon i pel tercer fill a la Llar d’Infants. 
 
S’aplicarà una bonificació del 33% en la matrícula i en la quota mensual a les persones 
que acreditin tenir la condició de família nombrosa. 
 
La concessió d’aquesta darrera bonificació és de caràcter pregat. Les sol.licituds s’han 
de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. La bonificació tindrà efectes al mes següent al de la seva aprovació. 
 
2.-Escola Municipal de Música 
 
1a Matricula............................................................... 40 euros  
Matrícula 2n familiar (de 1r grau) ............................. 20 euros 
Matrícula família nombrosa o monoparental ............ 20 euros 
Sensibilització 2 anys......................45’......................14 euros  
Sensibilització 3 anys ....................60’...................... 22 euros  
Sensibilització 4 anys ....................60’...................... 22 euros  
Iniciació 5 anys............................... 60’..................... 22 euros  
Aprenentatge bàsic 1-2 
Llenguatge Musical..........................120’......................47 euros  
Instrument individual........................30’......................  47 euros  
Instrument en grup (2 alumnes).......45’.....................   47 euros 
Instrument en grup (3a alumnes).....60’ .....................  47 euros 
Nivell elemental 1-4  
Llenguatge Musical .......................120’ .....................62 euros  
Instrument individual........................30’......................62 euros  
Instrument en grup (2 alumnes).......45’..................... 62 euros  
Instrument en grup (3a alumnes).....60’ .....................62 euros  
Agrupació instrumental ...................60’...................... 62 euros 
Pack amb instrument individual ...... 45’..................... 77 euros 
Nivell Mitjà 1-4  
Llenguatge Musical .......................120’ .....................62 euros  
Instrument individual........................30’......................62 euros  
Instrument en grup (2 alumnes).......45’..................... 62 euros  
Instrument en grup (3a alumnes).....60’ .....................62 euros  
Agrupació instrumental ...................60’...................... 62 euros 
Pack amb instrument individual ......45’.....................  77 euros 
Pack amb instrument individual ......60’.....................  87 euros 
ADULTS  
Classe grupal+ instrument..............30’.......................62 euros  
Classe grupal+ instrument..............45’.......................77 euros  
Classe grupal+ instrument..............60’.......................87 euros  
Classe individual + instrument .......30’...................... 47 euros 
Classe individual + instrument .......45’...................... 62 euros 
Classe individual + instrument .......60’...................... 77 euros 
Classes grupals .............................60’...................... 25 euros 
Lloguer instrument ús individual................................12 euros 
Lloguer instrument us compartit................................  6 euros 
 
Assignatura 
Pianista acompanyant, sessions de 30’.................... 12 euros 
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ARTICLE 5è. NORMES D’APLICACIÓ.- 
 
Els drets mensuals es paguen per mensualitats vençudes. 
 
 
ARTICLE 6è. BONIFICACIONS I RECÀRRECS.- 
 
Es poden concedir drets parcialment o totalment gratuïts. 
 
ARTICLE 7è. INFRACCIONS I SANCIONS.- 
 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions i de les sancions corresponents, s’ha de fer 
el que es disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança reguladora de les taxes i de 
gestió, recaptació i inspecció. 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 27 de setembre de 2012, entra en vigor, prèvia 
publicació al Butlletí Oficial de la Província núm.160 de 17 de novembre de 2012 , hi 
romandrà fins que no es modifiqui o derogui. 
 
L’alcalde 
Jordi Latorre Sotus 
 
 
 
DILIGÈNCIA.- 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Torrefarrera en sessió ordinària de 18 de maig de 2022, i entrarà en 
vigor transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació del text íntegre de la 
modificació en el BOP de Lleida i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació 
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.  
 
Aquesta modificació ha estat publicada inicialment al BOP de Lleida núm. 99 de 24 de 
maig de 2022 i definitivament al BOP de Lleida núm. 136 de 18 de juliol de 2022.  
 
Torrefarrera, 18 de juliol de 2022 
 
La secretària 
Anna Gallart Oró 
 


