
 

 

 

 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
PREUS PÚBLICS PER AL CURS 201

Ensenyament 

Baixada de Les Figueretes, 1, 2n pis. 083

Tel. 93 758 23 31. Fax 93 758 24 95 
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                                   PREUS PÚBLICS - COST DE LA PLAÇA D'ESCOLA BRESSOL
El Ple de l’Ajuntament  del 4/05/2017  ha aprovat els preus públics anuals d’escola bressol per al curs 2017 - 2018.

El cost promig total  per alumne d’escola bressol per al curs 2017 - 2018 és de 

Aquest cost es reparteix entre l'Ajuntament (48,59%),  les famílies usuàries (35,30%) i altres administracions 

(16,11%).

El preu del servei d'escola bressol és anual, calculat segons els dies lectius del calendari escolar, i fraccionat en deu 

quotes mensuals d'igual import, independement dels dies lectius del mes.

La primera quota s'abona en el moment de formalitzar la matrícula. Les quotes de setembre i octubre es facturen 

del 15 al 30 del mes; la resta, de novembre a juny, es facturen del dia 1al 15 de cada mes. La quota de confirmació 

del següent curs es factura del 15 al 30 del mes de juliol.

Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 

15% en cas de tres germans.

La no utilització del servei, sense causa degudament justificada, pot suposar la baixa del mateix.

    

Qualsevol modificació en els serveis contractats cal notificar-la a la mateixa escola abans del dia 30 ó 31 del mes 

anterior al que s'aplica la modificació. En tots els casos, les variacions dels serveis contractats només seran efectius 

un cop signat el full de corresponent.

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal pot 

suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense prejudici 

d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, 

l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva.

ESPAI INFANTS I FAMÍLIA

Per a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats

Inscripció trimestral per infants                 15,00 €

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 

Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h

Jornada de matí, 3 hores  15 minuts

Jornada de tarda, 2 hores 45 minuts

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 

Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h

Jornada de matí, 3 hores  15 minuts

Jornada de tarda, 2 hores 45 minuts

Jornada de 6h30’ amb menjador a EB Rocafonda

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 

Jornada de 6h30’ amb menjador a EB Rocafonda

INFANTS  0 – 1 any  
NASCUTS 2017

INFANTS  1 – 2 anys 
NASCUTS  2016

INFANTS  2 – 3 anys 
NASCUTS 2015

Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h, a EB 

Els Garrofers, EB La Llàntia i EB Rocafonda
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PREUS PÚBLICS - COST DE LA PLAÇA D'ESCOLA BRESSOL
El Ple de l’Ajuntament  del 4/05/2017  ha aprovat els preus públics anuals d’escola bressol per al curs 2017 - 2018.

El cost promig total  per alumne d’escola bressol per al curs 2017 - 2018 és de 5.444,83 €.
Aquest cost es reparteix entre l'Ajuntament (48,59%),  les famílies usuàries (35,30%) i altres administracions 

El preu del servei d'escola bressol és anual, calculat segons els dies lectius del calendari escolar, i fraccionat en deu 

quotes mensuals d'igual import, independement dels dies lectius del mes.

La primera quota s'abona en el moment de formalitzar la matrícula. Les quotes de setembre i octubre es facturen 

del 15 al 30 del mes; la resta, de novembre a juny, es facturen del dia 1al 15 de cada mes. La quota de confirmació 

del següent curs es factura del 15 al 30 del mes de juliol.

Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 

La no utilització del servei, sense causa degudament justificada, pot suposar la baixa del mateix.

Qualsevol modificació en els serveis contractats cal notificar-la a la mateixa escola abans del dia 30 ó 31 del mes 

anterior al que s'aplica la modificació. En tots els casos, les variacions dels serveis contractats només seran efectius 

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal pot 

suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense prejudici 

d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, 

l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva.

ESPAI INFANTS I FAMÍLIA

Per a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats

Inscripció trimestral per infants                 15,00 €

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 151,50 €
Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h 119,00 €
Jornada de matí, 3 hores  15 minuts 84,00 €
Jornada de tarda, 2 hores 45 minuts 64,00 €

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 151,50 €
Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h 119,00 €
Jornada de matí, 3 hores  15 minuts 84,00 €
Jornada de tarda, 2 hores 45 minuts 64,00 €
Jornada de 6h30’ amb menjador a EB Rocafonda 251,50 €

Jornada completa, 6 hores 30 minuts 151,50 €

Jornada de 6h30’ amb menjador a EB Rocafonda 251,50 €

Quota mensual MODALITAT DE JORNADA

Jornada intensiva, 5 hores de 8.00 a 13.00h, a EB 

Els Garrofers, EB La Llàntia i EB Rocafonda
119,00 €
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PREUS PÚBLICS - COST DE LA PLAÇA D'ESCOLA BRESSOL
El Ple de l’Ajuntament  del 4/05/2017  ha aprovat els preus públics anuals d’escola bressol per al curs 2017 - 2018.

5.444,83 €.
Aquest cost es reparteix entre l'Ajuntament (48,59%),  les famílies usuàries (35,30%) i altres administracions 

El preu del servei d'escola bressol és anual, calculat segons els dies lectius del calendari escolar, i fraccionat en deu 

La primera quota s'abona en el moment de formalitzar la matrícula. Les quotes de setembre i octubre es facturen 

del 15 al 30 del mes; la resta, de novembre a juny, es facturen del dia 1al 15 de cada mes. La quota de confirmació 

Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 

La no utilització del servei, sense causa degudament justificada, pot suposar la baixa del mateix.

Qualsevol modificació en els serveis contractats cal notificar-la a la mateixa escola abans del dia 30 ó 31 del mes 

anterior al que s'aplica la modificació. En tots els casos, les variacions dels serveis contractats només seran efectius 

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal pot 

suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense prejudici 

d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, 

l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva.

151,50 € 1.515,00 €

119,00 € 1.190,00 €

84,00 € 840,00 €

64,00 € 640,00 €

151,50 € 1.515,00 €

119,00 € 1.190,00 €

84,00 € 840,00 €

64,00 € 640,00 €

251,50 € 2.515,00 €

151,50 € 1.515,00 €

251,50 € 2.515,00 €

1.190,00 €

Quota mensual 
Preu anual, 

fraccionat en 10 

quotes

119,00 €



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

SERVEI DE MENJADOR

                                  Horari del servei de menjador de 12.00 a 14.45 hores

El servei de menjador s'obre amb un mínim de 8 sol·liciutds/escola.

El preu del menjador fix és anual, calculat segons els dies lectius del calendari escolar i fraccionat en deu quotes 

mensuals d'igual import, independement dels dies del mes.

El menjador fix es facturarà mensualment junt amb la quota del servei d'escola bressol.

Al mes de setembre s’abonen els serveis de menjador fix i/o permanències fixes demanats a la matrícula o 

confirmació. 

Si es dóna de baixa el servei fix de menjador, sense una causa justificada i documentada (malaltia de llarga 

durada de l’infant, canvis en la situació laboral o econòmica de la família ... ) no es podrà tornar a contractar el 

servei  fins passats tres mesos; s'haurà d’utilitzar el servei mitjançant la compra de tiquets de menjador.

Els alumnes amb abonament fix del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 

3,50 € per menú no servit, sempre que s’hagi avisat al centre abans de les 9.15 h del matí. 

Abonament fix  5 dies/setmana

Abonament fix  4 dies/setmana

Abonament fix  3 dies/setmana

Tiquet menjador 
Bloc de 10 tiquets

Abonament fix  5 dies/setmana

Abonament fix  4 dies/setmana  

Abonament fix  3 dies/setmana 

Tiquet menjador 
Bloc de 10 tiquets 

Permanència fixa 30min/dia, quota mensual
Permanència esporàdica, 30 minuts

Jornada completa Jornada intensiva
Abonament Servei d'estiu, 20 dies 202,00 € 156,00 €

Abonament Servei de Nadal, 7 dies 70,70 € 54,60 €
Abonament Servei de Setmana Santa, 4 dies 40,40 € 31,20 €

Els serveis de vacances s'obren amb un mínim de 24 sol·licituds/escola.

Els dies dels serveis poden variar en funció del calendari escolar.

SERVEIS DE  VACANCES

SERVEI DE MENJADOR  Infants 0 - 3 anys

104,00 €

23,00 €

102,00 €

77,00 €

6,80 €

66,50 €

El servei de permanències s'obre amb un mínim de 8 sol.licituds/escola.

La inscripció al servei s'haurà de mantenir un mínim de 3 mesos.

SERVEI DE  PERMANÈNCIES Infants 0 - 3 anys

Per a les jornades intensives

93,00 €

160,00 €

145,00 €

Per a les jornades completes, de matí i tarda

3,50 €

121,00 €

10,60 €


