
	

	

 
 

 
 
Ordenança fiscal número 27. Taxa per la prestació dels serveis al centre 
d’educació infantil municipal Els Ocellets. 
 
Article 4. Quota tributària 
 

Concepte Euros 
Drets de matriculació 100,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0), horari complet 160,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), horari complet 150,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), horari complet 140,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0), de 9 a 13 hores 120,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), de 9 a 13 hores 115,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), de 9 a 13 hores 110,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0), de 15 a 17 hores 67,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), de 15 a 17 hores 63,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), de 15 a 17 hores 58,00 
Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència diària fixa (3 dies 
setmanals com a mínim) 

 
10,00 

Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència diàries fixes (3 
dies setmanals com a mínim) 

 
20,00 

Hora esporàdica d’acollida o permanència 5,00 
Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos inclosos 115,00 
Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos inclosos 7,00 
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a 17 mesos 
inclosos  

70,00 

Servei de donar els àpats de migdia (dia esporàdic), fins a 17 mesos 
inclosos 

 
5,00 

 
Notes: 
 

• Aquest preu inclou tot el curs escolar. 
• La quota del mes de juliol de 2021 serà proporcional al nombre de dies 

lectius. En cas de no assistència durant aquest mes, no es cobrarà la 
quota. Per gaudir d’aquesta exempció, caldrà notificar la no assistència 
amb un mes d’antelació, bé a l’ajuntament, bé a la llar d’infants. 

• El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requerirà un mínim de 10 
usuaris. 

 
 
 
 

 


