PREUS PÚBLICS IMET 2016
Taxes Llars Infants Municipals
Curs 2016-2017 (de setembre de 2016 a juliol de 2017)
Euros
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA
Es considera el curs escolar de setembre a juny (10 mesos)
- ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL
Aquest servei restarà obert les tres primeres setmanes del mes. Per tal
d’acollir-s’hi s’ofereixen dos possibilitats:

193,00 €

83,00 €

a) ESCOLARITZACIÓ MITJA JORNADA (matí)

0,00 €

b) NO ESCOLARITZACIÓ
- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia

6,85 €

- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia

5,50 €

- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora

3,10 €

Notes comunes:
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el rebut de pagament d’una
mensualitat. Aquest pagament es considerarà la quota corresponent al mes de setembre (primer
mes del curs escolar).
2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada mes.
3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el mes, a l’efecte de poder
cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import de la mensualitat.
4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar igualment la quota pel
concepte d’escolaritat.
5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a devolució de la quota.
6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies.
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es facin absències justificades,
s’haurà de pagar igualment el rebut corresponent, però en aquest es descomptarà –a partir del 5è
dia- un 1,90 € per dia no utilitzat.
8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 a 3 anys, en cap cas
pels infants de 0-1 any.
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de
l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació del 50% a les quotes sempre que el llindar de
renda de la unitat familiar no superi els límits següents:
Núm. membres família

(1)

Llindar renda

(2)

1

16.000,00 €

2

22.500,00 €

3

29.600,00 €

4 o més

35.000,00 €

(1)
Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants
(2)
Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar
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