ESCOLA BRESSOL "LA CABANYETA"
PREU PÚBLIC PEL CURS 2021-2022


Reserva de plaça
Quota: 47,00 euros anuals.
Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, se’ls hi
concedirà un descompte del 20% per al segon fill i del 30% per al tercer fill,
quan coincideixin matriculats en el mateix centre i amb caràcter retroactiu.
Aquestes dades es comprovaran d’ofici a través del padró municipal
d’habitants.



Quota mensual
De 8 a 12 h i de 15 a 17,15 h. (de
setembre a juny)
i de 8 a 15,30 h (juliol)

Per 11 mensualitats, s’aplicarà les
tarifes següents:

TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 TARIFA 4
115,-€
135,-€
150,-€
165,-€
La tarifa a aplicar es determinarà per la renda per capità basada en els
rendiments integres anuals de la unitat familiar:
Tarifa 1: Els empadronats a Les Cabanyes amb tota la unitat familiar, prèvia
sol·licitud per part dels interessats, amb una renda familiar de fins a 24.000
euros
Tarifa 2: Els empadronats a Les Cabanyes amb tota la unitat familiar, prèvia
sol·licitud per part dels interessats, amb una renda familiar d’entre 24.001
euros a 48.000 euros
Tarifa 3: Els empadronats a Les Cabanyes amb tota la unitat familiar, prèvia
sol·licitud per part dels interessats, amb una renda familiar entre 48.001 euros
a 72.000 euros
Tarifa 4: Tarifa genèrica, per la resta de casos no contemplats en les tarifes
anteriors
La renda familiar s’obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer
exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables.
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Es consideren membres computables les persones progenitores, o qualsevol
d’elles en cas de família monoparental. En el cas de divorci o separació legal
dels progenitors, quan la guarda i protecció del menor recau sobre només un
dels progenitors, es considerarà membre computable aquella persona
encarregada de la guarda i protecció del/la menor, i si s’escau, el/la nou/va
cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renta de la qual s’inclourà dins
del còmput.
Documentació econòmica de pares o tutors legals i altres membres
computables,
a) En cas de fer la declaració de renda:
-

Còpia de la declaració de la renda de l’exercici anterior.

b) En cas de no fer la declaració de la renda, cal justificar els ingressos
mitjançant l’aportació d’un o més dels documents següents,
-

Documentació que acrediti no haver presentat la declaració de la
renda.

-

Informe actual de vida laboral més certificat de retencions de l’empresa.

-

Informe actual de vida laboral més original i còpia del contracte laboral
més les tres últimes nòmines.

-

Informe de vida laboral més certificat d’atur en que s’especifiqui si es
rep, o no, alguna prestació.

-

Certificat d’ingressos procedents de la prestació de la renda mínima
d’inserció o similars.

En el cas que els sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la
capacitat economia i estiguin rebent assistència social rellevant l’Ajuntament
podrà fer una valoració estimada dels ingressos d’acord amb la informació de
què disposi. Els serveis socials podran emetre informe en el cas que la família
en qüestió ja estigui en seguiment del servei.
En situacions d’absoluta o escassa capacitat econòmica de famílies
empadronades en el municipi, les tarifes es podran reduir fins a la seva
gratuïtat, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials, segons s’acordi per la
Junta de Govern Local
Per gaudir de la tarifa 1 o 2 o 3 i/o descomptes caldrà presentar la
corresponent sol·licitud normalitzada acompanyada de la documentació
justificativa del compliment de les condicions econòmiques i familiars que
s’indiquen en aquest apartat. Les sol.licituds s’hauran de presentar en el
període de l’1 al 15 de juliol en el registre de l’Ajuntament o durant el curs
escolar en el cas d’altes. En aquest darrer cas s’aplicarà a partir del mes
següent a la seva petició. Les sol.licituds seran resoltes per la Junta de Govern
Local.
El gaudiment de les tarifes 1,2 o 3 és incompatible amb qualsevol ajut d’un
altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.
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Hores Extres
Quota:
(*) De 12 a 13 h

- Esporàdica 5,00 euros/hora.
- Habitual: 25,00 euros/mes.

De 15.30 a 17.15 h (exclusivament
mes de juliol)

En funció del cost del servei.

(*) Per gaudir del servei de permanència s’han de complir les condicions
següents:
• Cal un mínim de 5 alumnes per tal que s’obri el servei.
• Les famílies interessades abonaran la quota per trimestres, per tal de
garantir una permanència mínima de tres mesos



Menjador
Quota:
De 12 a 15 h

- Esporàdica 7,30 euros/dia.
- Habitual: 131,40 euros (*)
Quota:

Nadons de 4 a 18 mesos que es
queden a dinar i el porten de casa

- Esporàdica 4,30 euros/dia
- Habitual: 73,10 euros

(*) Els empadronats a Les Cabanyes en tota la unitat familiar, prèvia sol·licitud per part
dels interessats, se’ls hi concedirà una bonificació de 30 euros, per cada mes que
utilitzin aquest servei de la llar d’infants. Aquestes dades es comprovaran d’ofici a
través del padró municipal d’habitants. Aquesta bonificació serà per cada mes que
utilitzin aquest servei i amb caràcter retroactiu.
Al llarg de la durada del període de meritament del present preu públic, els serveis
municipals podran comprovar la persistència de les condicions que han motivat la
concessió de les bonificacions, descomptes o tarifa, i podran ser revocats en el mateix
moment de comprovar-se, per part de l’ajuntament, o comunicar-se, per part dels
interessats, la desaparició del fet habilitant.

C/Bisbe Torras i Bages, núm. 6 - 08794 LES CABANYES (Alt Penedès – Barcelona) - Telèfon 93 892 10 48 i Fax 93 222 02 73
correu electrònic: cabanyes@diba.cat — web: lescabanyes.cat

