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TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

TAXA
Epígraf primer: Assistència/estada
1. Inscripció, assegurança i material (quota anual)
1.1 Matrícula (Es prioritzarà la matrícula pels alumnes que assisteixin als següents horaris: 1r) matí i 
tarda; 2n) matí i 3r) tarda.

42,00 €

1.2. Assegurança 7,00 €
1.3 Material 44,00 €

2.1 Assistència en horari base (matins de 8,45 a 13 hores i tardes de 15 a 17 hores): 
Setembre a juny quota mensual 178,65 €
Juliol (quota només per infants que s'incorporin a partir de l'1 d'octubre) 89,32 €
2.2 Assistència en horari de matins (matins de 8,45 a 13 hores):
Setembre a juny quota mensual 150,00 €
Juliol (quota només per infants que s'incorporin a partir de l'1 d'octubre) 75,00 €
2.3 Assistència en horari de tardes (tardes de 15 a 17 hores):
Setembre a juny quota mensual 75,00 €
Juliol (quota només per infants que s'incorporin a partir de l'1 d'octubre) 37,50 €
2.4 Assistència esporàdica tardes de 15 a 17 hores (quota diària) 4,20 €

3. Suplement d’acollida fixa (quota diària):
Els serveis d’acollida només es duran a terme si hi ha un mínim de 5 alumnes.
a) Matins: de 7,45 a 8,45 hores. 2,21 €
b) Tardes: de 17.00 18.00 hores 2,21 €
 
4. Suplements d’acollida esporàdic (quota diària):
Els serveis d’acollida només es duran a terme si hi ha un mínim de 5 alumnes.
a) Matins: de 7.45 a 8.45 hores 2,94 €
b) Tardes: de 17.00 a 18.00 hores 2,94 €

5.  Casal:
 a) Preu casal ( 2 dies) 17,00 €
 b) Preu casal ( 3 dies) 25,50 €
 c) Preu casal ( 4 dies) 34,00 €
 d) Preu casal (5 dies) 42,50 €

Epígraf segon: Menjador (quota diària)
a) Dinar diari + personal menjador fins a les 13h. (esporàdic) 5,42 €
b) Dinar diari + personal menjador fins a les 13h. (fix) 4,65 €
a)Dinar diari + personal menjador de 13 h. fins a les 15 h.(esporàdic) 8,22 €
b) Dinar diari + personal menjador de 13 h. fins a les 15 h.(fix) 6,90 €
En els casos de portar el menjar de casa i quedar-se fins a les 13 h. (A partir dels 12 mesos) 1,40 €
En els casos de portar el menjar de casa i quedar-se de 13 h. a 15 h. 4,20 €

Els nens de fins a 18 mesos poden portar el menjar de casa sempre i quan sigui tipus puré
Els nens de 4 a 12 mesos han de portar el menjar, tipus puré, de casa

Epígraf tercer: Bonificacions
Gaudiran d'una bonificació del 20% de les tarifes de l'epígraf primer, punts 2, 3 i  4 aquelles famílies 
que tinguin a l'escola un segon fill, així com gaudiran d'un descompte del 40% a partir del tercer fill. 

Epígraf quart: Criteris interpretatius del Servei de Menjador:

a) Es considera fix continu si el servei de menjador s'usa de forma habitual i continuada en el temps. 
Com seria el cas dels alumnes de l'escola que es queden a dinar cada dia del curs de dilluns a 
divendres.
b) També es considera fix continu, si s'usa el servei de menjador de forma habitual, discontínua en el 
temps, com seria el cas dels alumnes que es queden a dinar un o dos dies fixes cada setmana del 
curs escolar, així com els alumnes, que pel torn de treball dels pares, es queden a dinar al menjador 
una o dues setmanes del mes, de dilluns a divendres.
c)  En  canvi,  es  considera  esporàdic,  si  el  servei  de  menjador,  s'usa  de  forma  no  habitual,  ni  
continuada en el temps, només en dies molt puntuals, sense que existeixi cap regularitat.


