
     
 

 
DOCUMENT ECONÒMIC CURS 2021-2022 

 
MATRÍCULA:  
              70 €  si es matriculen el primer trimestre  
              46,20 €  si es matriculen el segon trimestre  
              23,10 €  si es matriculen el tercer trimestre 
La matricula és un pagament únic anual i no es retornarà en cap cas. 
 
MATERIAL: 
Pagament únic anual de 30 €  
Es paga juntament amb el primer rebut, el mes de setembre. No es prorrateja.  
La quota de material no es retorna en cap cas. 

 
QUOTES  MENSUALS SEGONS HORARIS:  

 
 

L’estada del matí és obligatòria  

 

PREU HORARI MATÍ: 128€/mes 
De 7’45 a ¾ de 12h 

PREU HORARI MATÍ I TARDA: 174€/mes 
De 7’45h a 12h i de 3 a 5h 

 

 

A l’estada de tot el dia és obligatori el berenar, i per tant, cal sumar-hi l’import del berenar: 
1€/dia ( en el cas dels usuaris fixes). El cost del dinar no està inclòs en aquestes quotes. 
 
SERVEI DE MENJADOR: DINAR I BERENAR   
 
HORARI DE MENJADOR: de 2/4 de 12 a 3h de la tarda  
PREUS:   
 

 
. S'entén per usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana, amb la 
condició que els dies siguin sempre els mateixos durant el curs escolar.  
. l’usuari esporàdic és aquell que fa ús del servei i ho comunica a l’escola el mateix dia abans de 
les 9’30h.  

preu dia : DINAR BERENAR NADÓ-BIBERÓ DINAR 

usuari fix 5,65 €/dia 1,00 €/dia 2,00 €/dia 

usuari esporàdic 7,15 €/dia 6,10 €/dia (inclou estada tarda) 3,00 €/dia 

                  BONIFICACIONS 

20% 102,40 €/mes  

30% 89,60 €/mes  

60% 51,20 €/mes  

90% 12,80 €/mes  

  

                  BONIFICACIONS 

20% 139,20 € / mes  

30% 121,80 € / mes  

60% 69,60 € / mes   

90% 17,40 € / mes   

  



Tant per faltes de menjador com per demanar un ús esporàdic cal avisar abans de 2/4 de 

10h a l’escola. 
 
ALTRES PREUS : 

 
Reserva de plaça: només en determinats casos, i condicionat a la demanda, es pot reservar la 
plaça per un període concret.  Motius pels quals durant un temps determinat es reserva la 
plaça:  
  . Infants que causen baixa temporal per malaltia  

. Infants que per situacions familiars s'absenten del servei un període curt i 
determinat ( vacances, permisos,...) 

 
Preu de reserva de plaça tot el mes: Els que no fan ús del servei però volen reservar la plaça se’ls 
aplicarà la quota d’estada de matí, respectant la bonificació sobre la quota que els correspongui 
d’acord amb els criteris establerts. 
Preu de reserva de plaça mig mes: el 50% de la quota d’estada de matí, respectant la bonificació 
sobre la quota que els correspongui d’acord amb els criteris establerts. 
El preu de reserva de plaça de mig mes només és d'aplicació a aquelles famílies que estiguin en 
alguna de les situacions anteriors a partir del dia 16  de cada mes. 
  

BONIFICACIONS 
 
Hi ha bonificacions per la quota d’estada, segons la renda i segons altres conceptes. Les 
bonificacions no són acumulables entre elles, i s'aplicarà la més avantatjosa per a la família.  
 
Per obtenir una bonificació cal fer una sol·licitud cada curs escolar, a l’oficina de l’Àrea 
d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, i aportar la Renda de l’any 2020 o autoritzar a 
l’Ajuntament per consultar els ingressos a Hisenda.  
 
Queden exclosos de bonificació: 

 El servei de menjador: dinar i berenar 

 Qualsevol servei esporàdic 
 
1-BONIFICACIONS SEGONS LA RENDA  
 
 

Membres de la 
unitat familiar 

Bonificació 30% 
Límit de renda anual 

Bonificació 60% 
Límit de renda anual 

Bonificació 90%* 
Límit de renda anual 

2 17.927,39 € 14.939,49 € 11.951,60 € 

3 21.512,87 € 17.927,39 € 14.341,91 € 

4  25.098,35 € 20.915,29 € 16.732,23 € 

5 28.683,83 € 23.903,19 € 19.122,55 € 

6 32.269,31 € 26.891,09 € 21.512,87 € 

7 o més 35.854,79 € 29.878,99 € 23.903,19 € 

 
* Les bonificacions del 90% estan limitades a una partida de 15.000€. En el cas que hi hagi més 
famílies susceptibles de ser beneficiàries s’aplicaran els següents criteris en aquest ordre, per 
tal d’adjudicar les bonificacions:  

 estar matriculat a Infantil2 

 tenir carnet de família monoparental vigent 

 tenir carnet de família nombrosa especial vigent 



 tenir carnet de família nombrosa vigent 

 estar matriculat a Infantil1 

 tenir carnet de família monoparental vigent 

 tenir carnet de família nombrosa especial vigent 

 tenir carnet de família nombrosa vigent 

 estar matriculat a Infantil 0 

 tenir carnet de família monoparental vigent 

 tenir carnet de família nombrosa especial vigent 

 tenir carnet de família nombrosa vigent 
 

En cas d’empat s’ordenaran les sol·licituds a partir de la renda més baixa.  
L’ordre de sol·licituds es farà just després del període de matriculació. Si no s’exhaureix la partida 
podran optar a la bonificació matrícules fora de termini, per ordre d’inscripció. 

 
2-BONIFICACIONS SEGONS ALTRES CONCEPTES  

 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Segon membre de la unitat familiar * 20% 50.000€  

 
* S’entén com a segon membre de la unitat familiar: germans o pares o tutors legals. 
Aquesta bonificació s’aplicarà a partir del segon membre i successius, que tinguin  la quota 
més reduïda. 

 

CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Família nombrosa 30% 50.000€ 

Família monoparental  30 % 50.000€ 

  
Aquestes bonificacions no són acumulables amb les bonificacions específiques. 
S’aplicarà la bonificació més avantatjosa per a la família.  
 
 
COBRAMENT DE LES QUOTES 
 
Les quotes mensuals, segons els serveis sol·licitats (matí o matí i tarda) i les bonificacions 
corresponents, es paguen durant 10 mesos, del mes de setembre al mes de juny. El preu de 
l’Escola Bressol està repartit entre tots els mesos del curs, així doncs les quotes es paguen totes 
senceres, independentment dels dies lectius.  
 
Si es fa ús de les EBMO d’Estiu, el mes de juliol es paga una quota més.  
 
Els rebuts es cobren per domiciliació bancària entre l’1 i el 5 de cada mes, excepte el mes de 
setembre que el rebut s’emet entre el dia 10 i 20. (s’estudiaran altres alternatives de cobrament 

quan es cregui necessari i si la família ho sol·licita).  

 
La quota del mes de setembre correspondrà al darrer horari notificat i la bonificació assignada. 
Si un cop resolta, la bonificació és diferent i/o l’horari s’ha modificat, es regularitzarà amb la 
quota del mes d’octubre.  
 



Pels alumnes nous el mes de setembre es cobrarà la quota de matí, perquè fan adaptació. Si 
algun alumne fa ús del servei de menjador o de tarda, es cobrarà el mes següent.  
 
Si es vol fer un canvi en l’ús del servei, cal avisar a l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament 
d’Olot abans de finalitzar el mes, per tal que s’apliqui la nova quota al mes següent. Si ja s’han 
girat els rebuts, es regularitzarà amb la quota del mes següent.  
 
Una vegada iniciat el curs escolar si es produeix una alta entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà 
la quota mensual assignada sencera. Si es produeix una alta a partir del dia 16 del mes, es 
cobrarà el 50% de la quota assignada.  
 
Les quotes es cobraran únicament per rebut bancari i es domiciliaran al compte corrent facilitat 
per la família. L’Ajuntament d’Olot podrà iniciar els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts 
retornats si cal pel procediment de constrenyiment.  
 
Retorn de la part proporcional de la quota a causa de la Covid-19: en el cas que es tanqui una 
aula per un cas positiu, es farà el retornarà la part corresponent als dies que no es pugui assistir 
a l’Escola Bressol, sempre i quan s’estigui al corrent de pagament. El retorn serà als nens que no 
siguin positius de Covid’19. 
 
COBRAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR  
 
El servei de menjador el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG). 
 
El cobrament del preu de menjador de tots els usuaris del servei es farà per rebut bancari i per 
mesos vençuts des del CCG.  
 
El rebut inclourà els dies assistits i les faltes del mes anterior, en el cas dels alumnes fixos; en el 
cas dels alumnes esporàdics, el rebut serà segons els dies assistits.  
 
El primer rebut es rebrà el mes d’octubre, i correspondrà als dies de setembre, i així 
successivament. Al juny es rebran dos rebuts: a principis de mes un que correspondrà als dies 
de maig, i un altre a finals que serà el rebut del dies de juny.  
 
Absències pels usuaris fixes: Per tots els dies no assistits i justificats degudament (avisant a 
l’escola abans de les 9’30h), es cobrarà un 70% del preu del menú/dia en concepte de despeses 
fixes del servei (tant de dinar com de berenar, dels alumnes fixes).  
 
L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 
quart dia ja no es cobrarà, i s’entendrà que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o 
qualsevol altra que ho justifiqui.  
El servei de menjador no gaudeix de bonificacions. En el cas que el Departament d’Educació 
atorgui subvencions als Ajuntaments per minorar aquest cost, s’informarà a les famílies 
beneficiàries. 

 
Amb el suport de:   

 
 

Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot- Av. Sant Joan les Abadesses 20-22, 
 Tel. 972 27 00 49- educacio@olot.cat 


