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COST PLAÇA  

El cost mitjà previst  per alumne d’Escola bressol municipal per al curs 2022 - 2023 és de 6.250,36 €.  
Aquest cost es reparteix entre l'Ajuntament (40,70%), les famílies usuàries (19,18%) i la Generalitat  

(40,12%).  
El preu del servei d'escola bressol és anual i es fracciona en deu quotes mensuals d'igual import, 

independentment dels dies lectius del mes. L’abonament dels preus públics són exigibles abans de l’inici 
de la prestació del servei i la no assistència a l’escola no comporta dret a devolucions de preus públics. 

NOVETAT.A partir del curs 2022 – 2023, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finança 

la part del cost del servei escolar que han de satisfer les famílies dels infants nascuts l’any 2020. No hi ha 
quota de servei escolar per als infants nascuts l’any 2020. 

Aquest servei  de 5 hores inclou la franja horària de 9.00 h a 12.30 h i de 15.00 h a 16.30 h. 
Els serveis complementaris de menjador, acollida i serveis de vacances  són opcionals i per fer-ne ús les 

famílies hauran d’abonar el preu públic corresponent.   

 
MATRÍCULA 

Per formalitzar la matrícula la família haurà d’estar al corrent del pagament dels rebuts ja emesos, en el 
cas que hagi estat usuària del servei d’escoles bressol municipals. 

S'abonarà la primera quota, mitjançant transferència bancària, en concepte de matrícula i primer mes 
d’escolarització. 

Si l'activitat no es du a terme per raons imputables a l'Ajuntament, es tindrà dret a la devolució del 100% 

de la quota abonada. 
En el cas que, abans d'iniciar l'activitat escolar, l'alumne/a sigui donat de baixa per motius de força major, 

es tindrà dret a la devolució del 50% de la quota abonada. 
S'entén que és causa de força major un motiu mèdic del mateix infant degudament acreditat (certificat 

mèdic). 

 QUOTES AL LLARG DEL CURS 
La forma de cobrament serà la domiciliació bancària, per la qual cosa la família haurà de lliurar el 

document de dades bancàries degudament signat pel titular del compte al qual cal carregar els rebuts 
domiciliats. 

No es retornarà l’import dels rebuts ja emesos.  

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal 
pot suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes 

vençudes, sense perjudici d’exigir el seu pagament. 
D’acord l’article 11.1, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, l’administració 

municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva. 
 

Calendari de facturació de rebuts  

Quota de SETEMBRE ’22, Reserva de plaça Del 15 al 30/07/2022  
Quota menjador i acollida fixes de setembre’22 Del 15 al 30/09/2022  
Quota d’ OCTUBRE ’22    Del 15 al 30/10/2022  
Les 8 quotes restants, de novembre’22 fins a juny’23, es facturen de l’1 al 15 de cada mes. 

 

BONIFICACIONS 
S’atorgaran bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 

15% en cas de tres germans. 

Aquestes bonificacions són incompatibles amb el gaudi de la bonificació de beca de quota escolar. 
 

 RESERVA DE PLAÇA  
Per formalitzar la  reserva de plaça la família haurà d’estar al corrent del pagament dels rebuts ja emesos. 

La quota de reserva de plaça correspon al mes de setembre del següent curs. La plaça no quedarà 
reservada sense el seu abonament.  

No es farà la devolució de l’import de la reserva a les renúncies presentades a partir del 15 de juliol. 

En el cas que, abans d'iniciar l'activitat escolar, l'alumne/a sigui donat de baixa per motius de força major, 
es tindrà dret a la devolució del 50% de la quota abonada. 

S'entén que és causa de força major un motiu mèdic del mateix infant degudament acreditat (certificat 
mèdic). 



 

MODIFICACIONS DELS SERVEIS SOL·LICITATS  I DADES BANCÀRIES 

A l’inici de curs, els serveis de menjador fix i permanències fixes es podran demanar fins al dia 8 de 
setembre i seran facturats el mateix mes. La resta de mesos es facturaran juntament amb la quota del 

servei escolar. 

A efectes de facturació, qualsevol modificació en els serveis sol·licitats o modificació de dades bancàries, 
caldrà notificar-la a l’escola fins al dia 30/31 del mes anterior al que s’aplica la modificació. Les 

modificacions només seran efectives un cop signat l’imprès corresponent. 

 

 ASSISTÈNCIA i BAIXA DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

Assistència escolar. Si no hi ha una causa degudament justificada, la plaça d’escola bressol ha de ser 

aprofitada amb una assistència regular de l’infant a l’escola. Es considera una assistència regular un mínim 
de 3 dies/setmana. 

S'entén que és causa de força major un motiu mèdic del mateix infant degudament acreditat (certificat 
mèdic). 

Baixa d’escola. La no utilització del servei escolar durant 15 dies naturals, sense causa degudament 

justificada i documentada, suposarà la tramitació de la baixa d’ofici del servei escolar. 

Les baixes sol·licitades per la família s’han de comunicar per escrit, lliurant l’imprès degudament signat, 

fins al darrer dia del mes anterior. Passat aquest termini es facturarà la quota corresponent. 

Si per fer la baixa de l’alumne/a hi ha desacord entre els tutors del menor, i fins que no hi hagi una 
resolució judicial, es demanarà que presentin una sol·licitud  signada per tots dos per fer efectiva la baixa. 

 
SERVEI DE MENJADOR 

Menjador fix .Es podrà sol·licitar menjador fix de 3, 4 o 5 dies/setmana.  

El preu del menjador fix és anual i fraccionat en deu quotes mensuals d'igual import, independentment 
dels dies del mes i es facturarà mensualment junt amb la quota del servei escolar. 

La forma de cobrament serà la domiciliació bancària. 
Els alumnes amb abonament fix del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la 

devolució de 3,50 € per menú no servit, sempre què s’hagi avisat al centre abans de les 9.00 h del dia 

en què es fa ús. Si la família té rebuts d’escola bressol pendents de pagament no se li farà la devolució 
de menús no servits. 

Si es dona de baixa el servei fix de menjador, sense una causa justificada i documentada no es podrà 
tornar a sol·licitar fins passats tres mesos; s'haurà d’utilitzar mitjançant la compra de tiquets de menjador. 

 

Menjador esporàdic. Es podrà fer ús del servei amb la compra de tiquets de menjador. 
La compra dels tiquets es fa a través de la Seu electrònica del web de l’Ajuntament de Mataró. 

Els tiquets són vàlids per al menjador del curs escolar actual, inclosos els serveis de vacances. 
No es faran devolucions de l’import dels tiquets.  

El servei del menjador s’ha de demanar abans de les 9.00 h del dia en què es fa ús i cal entregar el 
corresponent tiquet. 

 

SERVEI D’ACOLLIDA 
Aquest servei s'obre amb un mínim de 8 sol·licituds/escola.  

La forma de cobrament serà la domiciliació bancària. 
Es facturarà com acollida esporàdica l'estada dels infants a l'escola que superi les hores de la seva 

modalitat de jornada.  

Les acollides fixes es facturaran mensualment. La inscripció s’haurà de mantenir un mínim de tres mesos. 
 

SERVEIS DE VACANCES. Nadal, Setmana Santa i Bressol d’estiu. 

S'obren en funció de la demanda. Els dies dels serveis poden variar en funció del calendari escolar. 

El servei s’abonarà en el moment de formalitzar la sol·licitud mitjançant transferència bancària. 

Únicament es procedirà a la devolució del seu import quan no es presti el servei per causa imputable a 
l’administració municipal. 

En el cas que, abans d'iniciar l'activitat escolar, l'alumne/a sigui donat de baixa per motius de força 
major, es tindrà dret a la devolució del 50% de la quota abonada. 

S'entén que és causa de força major un motiu mèdic del mateix infant degudament acreditat (certificat 

mèdic). 

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do;jsessionid=iLioqmBkcPLx05BbDy7eqQ7H?id=13216&block=ENSENY_FORMACIO_1093&blockType=AREAS_SEDE

