
 

 

TARIFACIÓ SOCIAL CURS 2017-2018 

 

Les quotes (aplicació de la tarifació social) 

S'aplica la tarifació social per determinar l'import del servei educatiu segons el nivell de renda i el 

nombre de persones de la vostra família. 

Per sol·licitar-la, la directora del centre us facilitarà la documentació i la informació necessària en el 

moment de formalitzar la matrícula. 

La tarifació social s'aplica els mesos que comprenen el curs escolar, del setembre al juny. 

El mes de juliol (optatiu) la quota del servei educatiu serà de 160 € 

 

Quotes servei educatiu 

Quadre d'aplicació en funció dels ingressos i els membres de la unitat familiar: 

Membres unitat  

Bonificació 

65%         

Renda €: 

Bonificació   

50%          

Renda €: 

Bonificació 

30%           

Renda €: 

Bonificació 

15% 

 Renda €: 

 Renda 

€: 

familiar Menor de de a de a de a 

 Major 

de 

2 8.468 8.469 11.291 11.292 16.937 16.938 22.582 22.583 

3 10.384 10.385 13.845 13.846 20.768 20.769 27.690 27.691 

4 12.000 12.001 16.000 16.001 24.000 24.001 32.000 32.001 

5 13.425 13.426 17.900 17.901 26.850 26.851 35.800 35.801 

6  14.714 14.715 19.619 19.620 29.429 29.430 39.238 39.239 

TAXA €:      

Horari complert 56 80 112 136 160 

Aula matins 39 55 77 94 110 

 

 

 



Quotes servei de menjador  

Quota 

mensual 

4 dies fixos 

setmanals 

3 dies fixos 

setmanals 

2 dies fixos 

setmanals 

1 dia fix 

setmanal 

135 € 112 € 88 € 62 € 32 € 

 

- Quota servei de menjador esporàdic: 8,50 € per servei 

- Quota servei de menjador per a lactants fins els 6 mesos d'edat: 80 € 

- Quota servei de menjador esporàdic per a lactants fins els 6 mesos d'edat: 6,60 € 

 

Quotes servei d'acollida (de les 8 a les 9 hores) 

- Quota mensual: 35 € 

- Quota servei d'acollida esporàdic: 3 € per servei 

 

Quota única en concepte de material 

- 67 € per a tot el curs 

 

 


