
 

 
Benvolgudes famílies... 
 
Us comuniquem que en relació als pagament de les quotes del Preu de l’Escola 
Bressol dels vostres fills/es , aquest serà el calendari de cobrament : 
 
Les mensualitats de les quotes de l'escola bressol es cobraran a 2 mesos 
vençuts (2 mesos de retard ), aquest fet implicarà que a partir d'ara els rebuts 
mensuals del Preu de l’escola bressol incloguin la quota de l'horari lectiu + els 
extensibles del mes + la quota de menjador . 
 
El motiu d'aquesta modificació es deu a una adequació normativa pel que fa al 
pagament en període voluntari dels rebuts d'acord amb l'article 62.3 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre General Tributària. 
 
 
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

I TARIFA HORARI LECTIU  

Matriculació tan sols el primer any d’anada a l’escola bressol 110,00 € 

Horari lectiu , matí i tarda (per mes –de gener a juny i de setembre a 

desembre-)  

148,00 € 

Horari lectiu , matí (per mes –de gener a juny i de setembre a desembre-) 89,00 €  

Suplement material d’experimentació i activitats ( quota anual )           30,00 

II TARIFA HORARI EXTENSIBLE  

DIES LECTIUS:  

   

A) Utilització del servei al llarg de tot el curs (1,40 €/hora)  

a) 7,30 a 9,00 h. 46,20 € 

b) 8,00 a 9,00 h. 30,80 € 

c) 8,30 a 9,00 h. 15,40 € 

d) 12,00 a 13,00 h. 30,80 € 

e) 12,00 a 15,00 h. 80,00 € 

f)  17,00 a 18,00 h. 30,80 € 

g) extensible de matí i migdia  

   Amb entrada a 7,30 h. 126,79 € 

   Amb entrada a 8,00 a 9,00 h. 117,04 € 



   Amb entrada a 8,30 a 9,00 h. 102,41 € 

B) Utilització del servei de manera esporàdica al llarg del curs   

a) 7,30 a 9,00 h. 4,50 € 

b) 8,00 a 9,00 h. 3,00 € 

c) 12,00 a 15,00 h. 9,00 € 

d) 15,00 a 17,00 h.           6,00 € 

  

DIES NO LECTIUS   

   

a) Setmana Santa pels 4 dies  

      a.1)  8,00 a 9,00 h. 8,80 € 

      a.2)  9,00 a 12,00 h. 26,40 € 

      a.3) 12,00 a 13,00 h.  8,00 € 

      a.4) 12,00 a 15,00 h. 26,40 € 

b) Juliol (per fraccions horàries, blocs per setmana)  

      b.1)  8,00 a 9,00 h. 11,00 € 

      b.2) 9,00 a 12,00 h. 33,00 € 

      b.3) 12,00 a 13,00 h. 11,00 € 

      b.4) 12,00 a 15,00 h. 33,00 € 

 Els blocs no s’oferiran si no hi ha un mínim de 10 alumnes  

  

III ALTRES ACTIVITATS  

TALLERS/XERRADES  

a) Per les famílies amb alumnes matriculats a l’Escola bressol  

Teòrics 3,00 €/h 

Pràctics 5,00 €/h 

b) Per les famílies amb alumnes no matriculats a l’Escola bressol  

Teòrics 4,00 €/h 

Pràctics 6,00 €/h 

EXCURSIONS  

     a) Per dia 5,00 € 

     b) Per ½ dia 2,50 € 

MENJADOR  

     Menú (dinar i berenar) / infant 6,20€ 



     Menú (dinar i berenar) / infant esporàdic 6,80€ 

     Absència per dia amb avís previ .  Perquè s’apliqui aquesta tarifa s’haurà    

     d’avisar abans de les 10:00 h del mateix dia. En cas contrari el servei es 

     comptarà com a prestat amb la tarifa ordinària. 

3,20€ 

 

* Perquè s’apliqui aquesta tarifa s’haurà d’avisar abans de les 10:00 h del mateix dia. 

En cas contrari el servei es comptarà com a prestat amb la tarifa ordinària. 

 

Bonificacions: 

 

1. S’aplicarà una reducció en cas de portar germans a l’escola bressol. Per a justificar 
aquesta reducció caldrà aportar còpia del llibre de família, aquesta reducció serà de: 

a)      Una reducció del 20 % de la quota en cas de portar 2 germans. 

b)      Una reducció del 30 % de la quota en cas de portar-hi tres germans. 

c)      Una reducció del 40 % de la quota en cas de portar-hi quatre o més germans. 

2. S’aplicarà una reducció per alumne matriculat en funció dels ingressos de la unitat 
familiar en relació amb el salari mínim interprofessional. Per a justificar aquesta reducció 
caldrà aportar declaració de la renda de l’últim any de tots els membres de la unitat 
familiar i que constin empadronats en el domicili del subjecte passiu. Les reduccions 
seran: 

a) Reducció del 51 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 1,5 vegades el 
SMI. 

b) Reducció del 40 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2 vegades el 
SMI. 

c) Reducció del 22 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2,5 vegades el 
SMI. 

Per gaudir de la reducció prevista en l'apartat anterior, caldrà acreditar que es compleixin 

els requisits, mitjançant l'aportació de la darrera declaració de l'IRPF per part de tots els 

integrants de la unitat familiar que n’estiguin obligats, presentada en la data de meritació 

de la quota.  

En cas de no estar obligats a la presentació de la mateixa, caldrà certificat acreditatiu 

emès per l’Agència Tributària preceptiva per la reducció. La no presentació comportarà 

el desestimen d’ofici de la sol·licitud. 

3. S’aplicarà una reducció del 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que 
d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Per 
a justificar aquesta reducció caldrà presentar el títol de família nombrosa del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  

4. S’aplicarà una reducció del 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que 
d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família monoparental. 
Per a justificar aquesta reducció caldrà presentar el títol de família monoparental del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Aquestes reduccions no són acumulables. 



Aquestes reduccions seran aplicables sobre les quotes tributàries establertes en 
l’article 4t, minorant així l’import de la quota, prèvia sol·licitud i després de que l’òrgan 
competent hagi dictat resolució favorable. 

Un cop aprovades, aquestes reduccions s’entendran vigents mentre la present 

ordenança fiscal estigui vigent. 

Si en futures ordenances aquestes reduccions i la manera de justificar-se no es 

modifiquessin, no caldrà que s’aporti més documentació, amb una instància sol·licitant 

el manteniment de les mateixes serà suficient per continuar gaudint-ne.  

Aquest punt no s’aplicarà en el cas del benefici fiscal descrit en l’article 5.2, en què la 

bonificació per ingressos inferiors a l’1,5 del salari mínim interprofessional s’haurà de 

sol·licitar abans de l’inici de cada curs escolar, aportant la documentació pertinent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriol Lozano Rocabruna.                                        Ignasi Fargas Roca. 
 
            Alcalde.                                                         Regidor d’Educació. 
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