Als preus que es detallen en l’ordinació caldrà afegir en cada cas el percentatge
d’Impost General Indirecte (IGI) que li correspongui, d’acord amb la normativa vigent en
cada moment.
Activitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i de la Conselleria de
Benestar Social
1. Fet generador
La realització de les activitats que ofereixen les Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut i la
Conselleria de Benestar Social.
2. Imports
Es consideren infants, sempre i quan no s’estipuli diferent de forma expressa, els següents
períodes d’edats, d’acord amb l’activitat realitzada:
Escola d’art
Escola de música
Casal d’estiu

fins a 16 anys
fins a 16 anys
fins a 14 anys

2.1) CASAL D’ESTIU
Infants residents a Ordino
Infants no residents a Ordino
Servei de menjador
Servei de guarderia
Colònies d’estiu infants de 7 a 14 anys

43 € per setmana
54 € per setmana
35 € per setmana
19 € per setmana
144 € per setmana

2.2) ESCOLA D’ART
ADULTS
Classes obertes de pintura per adults a 55 € mensuals
les dues escoles dins dels horaris
d’obertura al públic previstos
Assistència 1 o 2 dies a la setmana
amb un màxim de 2 hores per dia per
les classes de plàstica infants
Assistència 1 dia a la setmana amb un
màxim de 45 minuts per dia per les
classes de plàstica infants
Club foto ( mínim 5 alumnes )
50 € mensuals
Taller – Adults
13,40 € per hora
Taller – Infants
Tallers diversos (mínim 6

INFANTS

40 € mensuals

20 € mensuals

6,90 € per hora

40 € mensuals
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inscrits)
Taller escriptura creativa
(mínim 5 inscrits)
Taller de pintura sobre
seda (mínim 5 inscrits)

50 € mensuals

40 € mensuals

50 € mensuals

Subministrament material ceràmica
Lloguer de taquilles:
Lloguer cabina esmaltar:
Lloguer forn:

10 €
3,70 € mensuals
10,85 €
11,85 € mitja fornada
22,30 € fornada completa

2.3) AEROJOCS
1 hora per setmana

MENSUAL

TRIMESTRAL

8,70 €

24 €

2.4) SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET I EMISSIÓ I RECEPCIÓ DE FAX
a)
b)
c)
d)

1,15 euros per cada 30 minuts de connexió a Internet
0,21 euros per full de recepció de fax
0,63 euros per full d’emissió de fax nacional (inclòs l’informe de transmissió)
1,05 euro per full d’emissió de fax internacional (inclòs l’informe de transmissió)

2.5) ESCOLA DE MÚSICA
La descripció del servei, horaris, condicions, etc., s’estipulen al Reglament de funcionament
de l’escola de música.
Descripció

Preu

Matrícula
Estudis lliures ( joves entre 13 i 18 anys i adults )

90 € per curs

Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys )

60 € per curs

Quotes mensuals
Estudis lliures ( joves entre 13 i 18 anys i adults )

65 € /mensuals

Estudis complets i tallers ( infants de 4 a 16 anys )

55 €/mensuals

Tallers ( infants de 4 a 7 anys )

28 €/ mensuals

Els alumnes de grau elemental hauran de comprar el llibre corresponent segons el nivell.
2.6) LUDOESCOLA
Servei d’acollida de matí (SAM)

Preu setmana
14 €

Preu mensual
38 €
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( De 7,45 a 9 h )
Servei d’acollida de tarda (SAT)
( De 17 a 20 h )
Servei de vacances escolars
(nens inscrits al servei d’acollida de
tarda)
Servei de vacances escolars
(nens no inscrits al servei d’acollida
de tarda)
Servei de menjador vacances
escolars
Servei d’acollida dimecres tarda,
Escola francesa. ( De 14.30 a 17 h )
Servei d’acollida divendres tarda,
Escola francesa. ( De 16 a 17 h ).

28 €

92 €

43 €

54 €

35 €
10,50 € per dia
3,10 € hora

2.7) ACTIVITATS POPULARS – Inscripció a àpats populars:
a) Festivitat de Sant Pere, preu per persona:
3€
b) Castanyada, preu per persona:
1€
2.8) SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Persona de més de 65 anys
Persones amb discapacitat
Persones segons informe

8 € per hora
8 € per hora
8 € per hora

2.9) ÀPATS CASA PAIRAL
Per àpat col·lectiu dels usuaris de la Casa Pairal

8€

3. Bonificacions
Sobre els preus de l’Escola de música, els posseïdors de la Carta Magna gaudiran d’un
descompte del 50% en el cost de la matrícula i els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d’un
descompte del 20% en el preu de la matricula.
4. Pagament

El pagament s’efectua en el moment de fer la inscripció al curs, o abans de gaudir de la
prestació del servei a les oficines comunals. Pel que fa als pagaments successius es podran
fer mitjançant càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària legalment establerta al
Principat que designi l’obligat al pagament, o subsidiàriament per ingrés a les oficines
comunals.
Els preus horaris es cobraran per mensualitat anticipada segons el calendari establert. No es
faran devolucions per anul·lació.
Aquesta Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2016.
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