
LLAR D’ INFANTS MUNICIPAL “El Patufet” 
Codi Centre:17005613 
C/  Madrenys, 1.    17185, Vilobí d’Onyar 
Telf i fax:  972 47 31 25  
Correu electrònic eeielpatufet@vilobidonyar.cat 
Bloc: blocs.xtec.cat/elpatufet/ 
 

 

PREUS LL. I. “EL PATUFET” CURS 2020/21 

(s/ordenança fiscal nº14 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar) 

 

  

 MATRÍCULA i MATERIAL (PER INFANT i CURS) -anual- ............... 100 € 

 

 MENSUALITAT E.I.0 (NADONS) ............................................................ 150 € 

 

 MENSUALITAT E.I.1 i E.I.2.  ............................................................. 120 € 

 

 MENSUALITAT PER ACOLLIDA              
- ¾ 8 a ¾ 9 del matí ................................................................... 21 € 

- 5 a 6 de la tarda ....................................................................... 21 € 

 

 SERVEI PER HORA EVENTUAL ........................................................... 4 € 

 

 QUOTA MENSUAL PER RESERVA DE PLAÇA ................................. 40 € 

 

➔SERVEI DE CATERING: 
 

 PREU DINAR DIARI INFANTS FIXES .............................................. 6.20 € 

 PREU DINAR INFANTS EVENTUALS ............................................. 6.80 € 
 

 PREU DIARI BERENAR ................................................................... 1.00 € 
 

 
➔La primera quinzena de setembre es cobrarà la quota de matrícula i material. 
 
➔El càrrec s’efectuarà dins la primera quinzena del mes pels serveis del mes anterior. 
 
➔Bonificacions* (sol·licitar mitjançant instància genèrica, al web de l’Ajuntament: - http://www.vilobidonyar.cat/ / e-TRAM 

/ instància genèrica) i no són aplicables al servei de càtering:   
  15% per cada nen/a, en cas de dos o mes germans a la Llar “El Patufet” (excepte dinar i berenar). 

 15% per família nombrosa o monoparental (excepte dinar i berenar).  

 15% per discapacitat de l’infant escolaritzat (33% o superior) 
* Aquestes bonificacions no són acumulables entre sí, però sí que es pot sol·licitar, a més, un suport econòmic gràcies a l’Ordenança 
d’Ajudes de Benestar Social aprovada al ple del 2 d’abril 2020. 

 
➔ No es cobrarà el rebut en concepte de quota mensual sempre que l'infant no pugui assistir 
al centre educatiu per causes mèdiques degudament justificades mitjançant informe mèdic.  
 
➔ En cap cas es retornarà l’import de la matrícula. 
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