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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL NIERÓ” 
LLORENÇ DEL PENEDÈS 

 
MATRÍCULA CURS 2022 - 2023 

 
La Llar d’infants municipal “El Nieró” obre el període de matrícula. Fer-la ara és 
del tot necessari per tenir la plaça assegurada. 
Passat el període de matriculació queda reservat el dret d’admissió, tal i com 
estableix la normativa de la Generalitat de Catalunya. 
 
 DIES DE MATRÍCULA: Del 20 al 23 de juny de 2022 
 HORARI: De 9 a 14 h.  
 ADREÇA: Rambla Marinada, núm. 27 
 TELÈFON: 977 67 71 06 
 PREUS: 

 
1. Quotes:  

 
Horaris de quota bàsica: 
 
De setembre a juny: 
 

 Matins 9:00 – 12:00 
Tarda 15:00 – 17:00 

 
Juliol: 
 

 Matins 9:00 – 12:00 
 
Grups P0 i P1 
L’import de la quota bàsica, per aquest curs queda establerta en: 
◦ Família empadronada a Llorenç: 178,50 € mensuals, durant els 

mesos de setembre 2022 a juny 2023, ambdós inclosos. 
◦ Família NO empadronada a Llorenç: 194,25 € mensuals, durant 

els mesos de setembre 2022 a juny 2023, ambdós inclosos. 
◦ Família empadronada a Llorenç: 107,10 € durant el mes de juliol 

2023. 
◦ Família NO empadronada a Llorenç: 116,55 € durant el mes de 

juliol 2023. 
 

Pel segon fill es bonificarà la quota bàsica en un 20%. 
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Grup P2 
L’import de la quota bàsica durant els mesos de setembre 2022 a 
juny 2023, ambdós inclosos, serà suportada per la Generalitat, pel 
qual, no hi ha càrrec per les famílies.  
 
Mes de juliol 2023: No serà finançat per la Generalitat atès que 
finança l’escolarització de deu mesos, per tant, les famílies 
interessades hauran de fer-se càrrec de la quota bàsica, d’acord amb 
els imports prèviament esmentats. 
 

 
2. Material: Conjuntament amb l’import de la mensualitat corresponent al 

mes de setembre 2022, es procedirà a efectuar el càrrec de l’import de 
40€, en concepte del 50% de la quota per material.  
El segon càrrec de 40€, per aquest concepte, es realitzarà conjuntament 
amb la quota corresponent al mes de gener 2023. 

 
 

3. Permanències: 
 
1. Acollida matinal  7:45 – 9:00   38€ mensuals 
2. Acollida matinal  8:45 – 9:00    8€ mensuals 
3. Acollida migdia 12:00 – 13:00  30€ mensuals 
4. Acollida migdia 12:00 – 15:00  90€ mensuals 
5. Acollida tarda  17:00 – 17:30  15€ mensuals 

 
Els alumnes corresponents als grups P0 i P1, gaudiran d’una 
bonificació del 80% sobre els imports indicats en el paràgraf 
anterior. 

  
 La utilització esporàdica de qualsevulla d’aquestes permanències, 
comportarà un càrrec de 6 € per cada tram. 
 
 Carmanyola: La utilització d’aquest servei, comportarà un càrrec 
addicional de 1€/dia pels empadronats a Llorenç i 2€/dia pels NO 
empadronats. En el suposat de que s’establís el servei de càtering, li seria 
aplicat aquest mateix càrrec, a mes del que correspongui al propi servei.  
 
 
La prestació del servei de càtering es durà a terme d’acord amb la 
disponibilitat de l’oferta per l’empresa que dugui a terme el servei. 
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Tractant-se de la taxa per serveis escola bressol que s’estenen  al llarg de 
11 mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data 
d’inici de la prestació del servei, s’entendrà compromesa l'assistència i 
pagament de quotes, durant la resta del curs, llevat de causa de força 
major, que deurà ser degudament acreditada. 
 
Les clàusules del present document estaran referenciades i completades 
en el previst a l’ordenança fiscal núm. 18  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL, d’aquest Ajuntament. 

 
 
DOCUMENTACIÓ: 
 Fitxa personal degudament complimentada 
 Fotocòpies de:   

- Carnet de vacunes i Targeta sanitària 
- DNI del pares 
- Certificat de compte bancari.  

*** Els infants que ja assisteixen a la Llar d’Infants, si no hi ha canvis no caldrà 
que aportin ni el carnet de vacunes,ni la llibreta ni els DNI, però si que omplin 
la instància corresponent.  

 
NOTA:La Direcció estarà al servei de les famílies de nova incorporació al 
centre durant el dies de matrícula de 9:30 a 11:00 h per qualsevol informació.  
 
Llorenç del Penedès,  17 de juny de 2022 
 

 
 


