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QUOTES D’ESCOLARITAT I MENJADOR · CURS 2018-19

Serveis fixos

Escolartització jornada completa ( 9,00:12,00h)(15,00h:17,00h) **** 185€/mes

Despeses inicials  - un sol cop a l'inici de curs- **** 185€/any

Opció de serveis fixos mensuals

Acoliida mensual (7,30 h:09,00 h ) mìnim grup de 8 infants 35€/mes

Acollida mensual (8,00 h: 09,00h) 24€/mes

Acollida mensual (8,30 h: 9,00h) 12€/mes

Permanència mensual (17,00h :19,00 h ) minim grup 8 infants 40€/mes

Menjador mensual (dinar + berenar) 148€/mes

Menjador mensual (dinar) 139€/mes

Esmorzar mensual 27€/mes

Berenar mensual 27€/mes

Berenar mensual nadons 32€/mes

Opció de serveis esporàdics (1 dia)

Acollida esporàdica (7,30 h:09,00 h ) 7,34€/dia

Permanència esporàdica (17,00h :19,00 h ) minim grup 8 infants 7,95€/dia

Menjador esporàdic (dinar + berenar) 7,95€/dia

Menjador esporàdic (dinar) 7,55€/dia

Esmorzar esporàdic 1,30€/dia

Berenar esporàdic 1,30€/dia

Berenar esporàdic Nadons 2€/dia
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL
Article 5. Beneficis Fiscals
A. **** S'estableix una bonificació de 15 euros de la taxa a aplicar pel concepte d'escolarització a jornada completa, i als materials a l'inici de curs, per 
als infants residents a Martorelles.
Es considerarà infant resident a Martorelles aquell que estigui empadronat al mateix i s'acrediti mitjançant el DNI o passaport del pare, de la mare, o 
dels tutors legals ( si no existeix separació legal o divorci cal presentar el DNI d'ambdós progenitors).
Només quan el domicili familiar que s'al.lega no coincideixi amb el DNI dels pares o tutors legals, o de la targeta de residència on consta el NIE, cal 
adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l'infant on ha de constar que conviu amb els progenitors o tutors legals i el resguard de la 
renovació del DNI a aquest efecte.
De no justificar-se degudament aquesta circumstància no es podrà gaudir d'aquesta bonificació.
B. L'import de la taxa sense bonificació per als alumnes que no siguin objecte de bonificació d'acord amb allò establert a l'apartat A, pot ser objecte de 
convenis i/o acords amb altres administracions i/ o empreses, als efectes de bonificar total o parcialment aquesta quota per part d'aquestes 
administracions i/o empreses, sense que això repercuteixi en l'import total a percebre per l'Ajuntament de Martorelles.
C. En el supòsit que hi hagi més d'un membre de la unitat familiar matriculat a l'Escola Bressol Municipal, s'aplicarà una reducció de la taxa del 10% 
per al segon i successius membres de la familia en la quota d'escolarització a jornada completa. Aquesta reducció és compatible amb les establertes 
per altres supòsits, sumant el percentatge de bonificació a aplica sobre la taxa establerta.
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