
COBRAMENTS

El calandari de mensualitats serà:

En el mes d'octubre es paga setembre i octubre.

En el mes de novembre es paga novembre.

En el mes de desembre es paga desembre i gener.

En el mes de gener es paga febrer.

En el mes de febrer es paga març.

En el mes de març es paga abril.

En el mes d'abril es paga maig.

En el mes de maig es paga juny.

        El cobrament es farà per domiciliació bancària, que es transmetrà del 10 al 15 de cada mes. Un 

import depenent dels dies lectius de cada mes, més 0,60 € en concepte de despesa bancària.

Espai Lleure Divertalia - C/ de la Víuda Almirall, 2- 

Vilafranca del Penedès- 08720

INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I PREUS DEL MENJADOR ESCOLAR IES XXV 

OLIMPIADA

          L'empresa Espai Lleure Divertalia durant el curs escolar 2014-2015 és la responsable del 

monitoratge i l'empresa Espai Cuina Divertalia la que durà a terme el subministrament dels àpats.

MENÚS D'USUARIS FIXES

        El preu del menú diari dels fixos serà de 6,20€ per dia (I.V.A. inclòs), és considera fixe el nen/a 

que fagi ús del servei de menjador mínim 3 dies a la setmana.

        Al finalitzar el curs es farà la devolució dels dies (que l'alumne falti al menjador) del mes de juny 

mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat per vostès.

Projecte de Temps de Migdia- Menjador Escolar



IMPAGATS I DESCOMPTES

               * No es podran inscriure al menjador els usuaris que tinguin deutes de pagament

USUARI EVENTUAL

Atentament, 

Espai Lleure Divertalia - C/ de la Víuda Almirall, 2- 

Vilafranca del Penedès- 08720

        El cobrament per domiciliació serà el total de dies previstos d'assistència. Per anul·lar la 

inscripció de fix caldrà fer-ho amb 15 dies d'anticipació per tal de donar de baixa el rebut bancari i les 

despeses derivades a l'empresa al telèfon  93.380.53.97

        Si l'import del rebut mensual es rebutjat per primera vegada pel banc )és a dir, impagat) no es 

podrà domiciliar cap més vegada i s'haurà d'ingressar igualment del 10 al 15 de cada mes al número 

de compte bancari que els hi facilitarà l'empresa, en cas contrari, no es podrà quedar al menjador.

        L'usuari fix que per qualsevol circumstància (malaltia, motiu familiar, etc.) avisi de la no 

assistència al menjador el mateix dia abans de les 9:30 hores, se li descomptarà el import dels àpats 

2,60 € al rebut del mes següent per dia d'absència avisat. En cas contrari, no es descomptarà.

       Tots els usuaris que siguin esporàdics es farà el pagament de 6,75 € per domiciliació bancària a 

final de cada més, omplint prèviament la butlleta d'inscripció.


