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.
Escola Bressol
1. Fet generador
És beneficiar-se de la prestació del servei d’escola bressol i de guarda d’infants.
2. Imports
De dilluns a divendres
A) Pensió completa
B) Mitja pensió matí
C) Mitja pensió tarda
D) Quota d’inscripció
E) Fracció per setmana pensió completa
F) Fracció per setmana mitja pensió matí

355,40 € mensuals
252,75 € mensuals
197,35 € mensuals
117,22 €
97,00 € setmanal
70,00 € setmanal

Els apartats E i F seran actius exclusivament pels mesos de juliol i agost i la primera setmana
de setembre, aquesta última, pels infants que acaben el servei i marxen a l’escola.
-

La setmana del 3 al 7 de juliol inclou el dilluns dia 3 festiu amb motiu del Roser d’Ordino
amb tarifa completa setmanal.
La setmana del 14 al 18 d'agost inclou el dimarts dia 15 festiu amb tarifa complerta
setmanal.
La setmana del 28 d'agost a l’1 de setembre inclou els 5 dies, amb tarifa completa
setmanal.
La setmana del 4 al 8 de setembre ( fi de l’escola bressol ) inclou els 5 dies, amb tarifa
completa setmanal.

G) Dissabtes:

480 € anuals a pagar en dotze
mensualitats (exclosos festius) .

El Comú es reserva el dret d’anul·lar el servei dels dissabtes si no hi ha un assistència
continuada mínima de 10 inscrits.
H) Material didàctic
I) Agendes
J) Material d’aula
K) Sortida fi de curs

30 €
5,74 €
9,57 €
17,25 €
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3. Bonificacions
D’acord amb l’article 9.2 del Reglament de funcionament de l’escola bressol d’Ordino (Bopa
59 del 12/8/2009), Avantatges socials, les famílies usuàries gaudiran d’un descompte d’un
75% si l’infant no assisteix a l’escola durant un període superior a un mes i si volen conservar
la plaça, fins a un màxim de 2 mesos, previ avís per escrit.
Aquesta Ordinació entra en vigor l’1 de gener del 2017.
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