
Tarifes: 
 

Serveis oferts durant el curs escolar 
(de setembre a juny) 

Tarifa 

Servei bàsic 

Matrícula 25,00 €alumne/curs escolar 
Material escolar 60,00 €/alumne/curs escolar 
Servei escolar: Modalitat 1 1.400,00 €/alumne/curs escolar 
Servei escolar: Modalitat 2 890,00 €/alumne/curs escolar 

Servei d’acollida 

Usuari fix ½ hora 15,00 €/alumne/mes 
Usuari fix 1 hora 25,00 €/alumne/mes 
Usuari esporàdic ½ hora 6,00 €/alumne/ dia 
Usuari esporàdic 1 hora 8,00 €/alumne/dia   

Servei de menjador 

Àpat 3,90 €/alumne/dia 
Atenció alumnat 
Usuari fix 

2,30 €/alumne/dia 

Atenció alumnat 
Usuari esporàdic 

2,90 €/alumne/dia 

 
 
La tarifa del servei ofert durant el mes d’agost es calcula tenint en compte que l’última 
setmana d’aquest mes, les Llars d’Infants resten tancades per manteniment. En el cas 
que s’obrís tot el mes sencer, la tarifa del servei serà la mateixa que al mes de juliol.  
 

Serveis oferts durant el període estival  
(mesos de juliol i agost) 

Tarifa 

Llar d’estiu: mes de juliol 
Matrícula 

25,00 € alumne/període estival 
(Alumnat de nova incorporació al centre) 

15,00 € alumne/període estival 
(Matrícula de continuïtat al centre) 

Modalitat 1 140,00 €/alumne/mes 
Modalitat 2 89,00 €/alumne/mes 

Servei de menjador 

Àpat 3,90 €/alumne/dia 
Atenció alumnat 
Usuari fix 

2,30 €/alumne/dia 

Atenció alumnat 
Usuari 
esporàdic 

2,90 €/alumne/dia 

Servei d’acollida migdia (1/2 h) 
Usuari fix juliol 15,00 €/alumne/mes 
Usuari 
esporàdic 

6,00 €/alumne/dia 

 
 
 
Tarifes reduïdes: 
 

Tarifes reduïdes modalitat 1. Servei bàsic (matí i tarda)  

Beneficiaris Percentatge 
reducció 

Tarifa 

Alumnat amb una minusvalidesa  
del 33% o superior  

25 % 1.050,00 €/alumne/curs escolar 

Famílies nombroses i 
monoparentals 

25 % 1.050,00 €/alumne/curs escolar 

Famílies que tenen escolaritzats 
més d’un infant a la mateixa llar 
d’infants (1r fill quota íntegra) 

35 % 2n fill 
50 % 3r fill 

910,00 €/alumne/curs escolar 
   700,00 €/alumne/curs escolar 

 



 

Tarifes reduïdes modalitat 2. Servei bàsic (només matí)  

Beneficiaris Percentatge 
reducció 

Tarifa 

Alumnat amb una minusvalidesa  
del 33% o superior  

25% 667,50 €/alumne/curs escolar 

Famílies nombroses i 
monoparentals 

25% 667,50 €/alumne/curs escolar 

Famílies que tenen escolaritzats 
més d’un infant a la mateixa llar 
d’infants (1r fill quota íntegra) 

35% 2n fill 
50% 3r fill 

578,50 €/alumne/curs escolar 
445,00 €/alumne/curs escolar 

 
 
Conceptes exclosos de bonificació: matrícula, material i els serveis optatius de menjador 
i acollida (en qualsevol de les seves modalitats). 
 
Requisits per ser beneficiari d’alguna bonificació: 
 

- Estar empadronat a Mont-roig del Camp: l’empadronament ha d’afectar, no 
només l’infant matriculat a la llar d’infants municipal, sinó també qui tingui i 
exerceixi la seva pàtria potestat. 
 

- Tenir una situació familiar de les indicades més amunt (germans, família 
monoparental i/o família nombrosa). En el cas en què es coincideixi més d’una 
situació familiar, les bonificacions no seran acumulables, sinó que s’aplicarà el 
percentatge que més afavoreixi a la família. 
 

- Estar al corrent de pagament de les quotes del servei que s’ofereixen a les llars 
d’infants de titularitat municipal. 

- Termini de presentació de les sol·licituds de bonificació: al llarg de tot el curs 
escolar. En tot cas, els efectes seran a partir del dia 1 del mes següent al de la 
data de presentació de la sol·licitud, i només durant el curs escolar pel qual es 
sol·licita la bonificació. Les bonificacions concedides no tindran caràcter 
retroactiu. 


