Informació sobre la nova tarifació social a les escoles bressol municipals
Al curs 2014/15 es va aprovar l’aplicació d’una Tarifació Social en el preu bàsic del
servei educatiu de les quatre escoles bressol municipals: Sol Solet, El Cabusset, La
Granota i La Blaveta.
Pel proper curs 2022/23 s’han revisat i actualitzat les tarifes de l'escola bressol, de
manera que se’n puguin beneficiar més famílies i que s’ajusti més a les condicions
econòmiques de cadascuna.
La tarifació social consisteix en definir el preu del servei educatiu tenint en compte els
ingressos anuals i el nombre de persones de la unitat familiar.
S’adreça a totes les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals.
S'aplica els mesos que comprenen el curs escolar, de setembre al juny. El mes de juliol
(que és Escola d’estiu ) la quota del servei educatiu seguirà sent de 160 €.
Per fer el càlcul de les quotes de tarifació social, a la pàgina web de l’Ajuntament podreu
trobar una calculadora on conèixer la quota del servei educatiu segons els vostres ingressos i
els membres de la vostra unitat familiar.

Trams en els que se situarà la quota en funció dels ingressos anuals de la unitat familiar .
Quota del servei
educatiu segons
ingressos
anuals de la
unitat familiar

Membres de la unitat familiar
2

3

4

5

6

35 €

Menys de
8.462,78€

Entre 35 i 60 €

Entre 8.462,78 €
i 13.540,44€

Menys de
10.373,15€
Entre
10.373,15 € i
16.597,04€
Entre
16.597,04€ i
22.820,93€
Entre
22.820,93€ i
29.044,83 €
Entre
29.044,83€ i
35.268,72€
Entre
35.268,72€ i
41.492,61€
Més de
41.492,61€

Menys de
11.984,78€
Entre
11.984,78€ i
19.175,64€
Entre
19.175,64€ i
26.366,51€
Entre
26.366,51€ i
33.557,38€
Entre
33.557,38€ i
40.748,24€
Entre
40.748,24€ i
47.939,11€
Més de
47.939,11€

Menys de
13.405,37€
Entre
13.405,37€ i
21.448,59€
Entre
21.448,59€ i
29.491,81€
Entre
29.491,81€ i
37.535,04€
Entre
37.535,04€ i
45.578,26€
Entre
45.578,26€ i
53.621,48€
Més de
53.621,48€

Menys de
14.690,20 €
Entre
14.690,20€ i
23.504,32€
Entre
23.504,32€ i
32.318,45€
Entre
32.318,45 € i
41.132,57€
Entre
41.132,57€ i
49.946,69€
Entre
49.946,69€ i
58.760,81€
Més de
58.760,81€

Entre 60 i 85 €
Entre 85 i 110 €
Entre 110 i 135 €
Entre 135 i 160 €
160 €

Entre
13.540,44€ i
18.618,11 €
Entre
18.618,11€ i
23.695,78€
Entre
23.695,78€ i
28.773,44€
Entre
28.773,44€ i
33.851,11€
Més de
33.851,11€

Quota del servei de menjador.
El preu del servei de menjador és de 135 € mensuals. També es pot fer ús del servei de
menjador puntualment, en funció de les necessitats de les famílies.

