
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
SANT VICENÇ DELS HORTS

CURS 2022-2023

QUOTES: TARIFACIÓ SOCIAL

A Sant Vicenç dels Horts, el preu per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals 
(L’Alegria i Petit Mamut) s’estableix d’acord amb l’ordenança corresponent, que podeu trobar a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: www.svh.cat.

En aquestes ordenances, el preu de tots els serveis és el mateix per a les dues escoles bressol. 

Les quotes del servei bàsic d’educació i de menjador es fixen segons criteris de tarifació social, 
per adequar les quotes al nivell de renda i al nombre de persones del nucli familiar. 

D’acord amb això, s’han definit fins a 6 quotes diferents, que oscil·len entre els 41 € i els  164 €, en 
els drets d’inscripció, materials i sortides i en el servei bàsic d’educació i pel que fa als preus del 
servei de menjador, s’han establert fins a quatre quotes per al servei fix que van des dels 4,85 € fins 
als 8,65 €.
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2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 -15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

7 17.230

41,00 €

41,00 €

41,00 €

4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €

17.231 - 25.845

82,00 €

82,00 €

82,00 €

107,00 €

107,00 €

107,00 €

123,00 €

123,00 €

123,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 €

164,00 €

164,00 €

164,00 €

25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 -2 4.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929-26.160 26.161 - 31.392 31.393

Única quota 
(inscripció, 
material i 
sortides)

Quota mensual 
(Servei bàsic 
d’educació)

Menjador*
(Quota diària 

dinar +berenar 
fix)

Casal d’estiu 
(Quota mes de 

juliol)

SERVEI D’ACOLLIDA MENSUAL (de 8 a 9 h o de 17 a 18 h)

SERVEI D’ACOLLIDA ESPORÀDIC (preu diari)

SERVEI DE MENJADOR ESPORÀDIC (preu diari)

32,50 €

5,20 €

9,80 €

Quotes de les escoles bressol municipals segons el nivell 
d’ingressos i els membres del nucli familiar:

*Si es deixa d’assistir un dia al menjador, es cobrarà la totalitat del menú d’aquell dia. A partir 
del segon dia, ja no es cobrarà res.

El preu dels següents serveis no varien encara que s’apliqui la tarifació social:


