PREUS ESCOLES BRESSOL

Els preus pels serveis a les Escoles Bressol Municipal estan regulats a les
ordenances fiscals, concretament a la núm. 33 pel curs 2022-2023 i son els
següents:

1. La quota d’escolarització: és un preu fix durant els 11 mesos de curs i varia
només en funció si escolliu mitja jornada o jornada complerta.
113,96 €

Matí: 9:00h a 12:00h
MITJA JORNADA (11 Quotes)

82,88 €

Tarda: 15:00h a 17:00h
JORNADA COMPLERTA (11 quotes)

Matí i tarda

“Tarifa social”

2. Tarifa Social : Les famílies que escullin l’opció d’escolarització a jornada
complerta i estiguin empadronades a Sant Andreu de la Barca, se’ls aplicarà la
“Tarificació social”. Això vol dir que la quota d’escolarització anirà en funció de
la renda que acrediti la unitat familiar1:

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Llindar màxim de
renda de la unitat
familiar

Superiors a
34.242,00 €
o no
residents

Entre
27.182,00 €
i 34.241,00
€

Entre

Entre

21.323,00 €

17.541,00 € i

i 27.181,00 €

21.322,00 €

Entre
17.540,00 €
i 10.465,00
€

Renda
familiar
inferior a
10.464,00 €

Quota mensual a
abonar per les

Quota de

Quota de

Quota de

Quota de

Quota de

Quota de

famílies (11

179,64 €

152,70 €

143,71 €

134,73 €

105,67 €

73,97 €

mensualitats)

1

Consultar les ordenances fiscals per concretar els criteris de patrimoni i de renda familiar que s’estableix

3. Completar mitja jornada: amb aquesta opció teniu la possibilitat de completar
la mitja jornada de manera esporàdica, ja sigui al mati o a la tarda.

COMPLETAR LA MITJA JORNADA DE
MANERA ESPORÀDICA

Matí: 9:00h a 12:00h

7,40 €

Tarda: 15:00h a 17:00h

7,40 €

4. Acollida: aquest servei contempla la possibilitat d’utilitzar-ho de manera fixa o
esporàdica.

ACOLLIDA

FIXE

ESPORÀDIC

Matí 1ª hora : 7:00h a 8:00h

25,01 €

4,72 €

Matí : 8:00h a 9:00h

25,01 €

4,72 €

Migdia: 12:00 a 13:00
(sense dinar)

25,01 €

4,72 €

Permanència: 17:00h a 18:00h

25,01 €

4,72 €

5. Menjador i berenar: és un servei complementari que varia en funció del que
escolliu . Ajustem els preus segons la duració del mes i les festivitats.
També teniu la possibilitat d’utilitzar el servei esporàdicament.
FIXE

ESPORÀDIC

102,32 €

7,90 €

119,38 €

7,90 €

91,41 €

5,00 €

12,43 €

0,73 €

12h a 15h.
MENJADOR
AMB BERENAR INCLÒS

Mesos de setembre,
desembre, gener, abril i
juliol
12h a 15h.

MENJADOR
AMB BERENAR INCLÒS

Mesos d’octubre,
novembre, febrer, març,
maig i juny

MENJADOR LACTANTS

12h a 15h.
Durant la franja horària

BERENAR

15-16:45 hores

6. Família Monoparental i/o Nombrosa: les famílies que acreditin la seva situació
de nombroses o monoparentals tindran una bonificació del 50% de la quota
mensual d’escolarització jornada complerta. En cas de tractar-se d’una família
nombrosa o monoparental amb un títol de categoria especial, estarà exempta
de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix
concepte (escolarització).

7. Segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent
nombroses ni monoparentals, tinguin un segon fill matriculat a les escoles
bressol municipals, tindran una bonificació del 10%. En cas de disposar de
rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10%
s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.

