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Tarifes mensuals 

 

Bonificacions i exempcions.  

a. Escoles Bressol Municipals:  

Sobre el càlcul dels ingressos per unitat familiar fet d’acord amb els apartats anteriors, s’aplicaran una 
sèrie de bonificacions sobre el tram de renda:  

1) 50% sobre el preu del tram de tarifa que correspon a les famílies en cas que siguin famílies nombroses 
o monoparentals.  

2) 10% del preu del tram de tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions següents:  

• Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 33% ��� 

• Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats dos fills/es a les escoles bressol municipals ��� 

• Famílies que tinguin un infant en acolliment 3) 15% del preu del tram de tarifa que correspon a la 
família, en alguna de les situacions ���següents: ��� 

• Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 65% ��� 

• Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats tres fills/es a les escoles bressol 
municipals ���Les bonificacions dels apartats 2 i 3 no seran acumulatives. ���Per poder sol·licitar 



bonificacions és necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del 
pare o mare o tutor legal. L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i 
no tenir cap deute amb l’Ajuntament ���La tarifació social es calcularà abans de l’inici del curs, 
segons la informació aportada en el full de matrícula. En cas que els serveis socials apreciïn una 
situació de dificultat social sobrevinguda en qualsevol moment del curs escolar, mitjançant estudi 
previ i de manera extraordinària, podran fer una revisió del tram de tarifació social. ��� 

b. Resta d’estudis  

Atenent a criteris econòmics determinats de forma indirecta es poden aplicar bonificacions en les 
quotes mensuals del Conservatori i de l’Escola Municipal de Música. A les Ludoteques Municipals 
s’aplicarà a la tarifa de Carnet d’usuari de l’infant anual. A l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i a 
l’Aula Municipal de Teatre, s’aplicaran sobre els drets de matrícula. Aquestes bonificacions s’obtenen en 
el cas de les famílies nombroses i de les famílies monoparentals. La bonificació serà del 50%, en el cas 
que les famílies siguin qualificades de categoria general; per les famílies de categoria especial, la 
bonificació serà del 75%.  

Requisits:  

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.  

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.  

c. Per a tots els estudis  

Gaudiran d’una bonificació del 95% els fills/es de dones que es troben en situació de violència masclista.  

 


