
 
 
 
LA SINDICA RECOMANA PREVEURE MECANISMES CORRECTIUS EN LA 
IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL DE LES 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA (EMB) 
 
 
La síndica proposa que es revisi el criteri de basar la quota mensual en 

els ingressos econòmics declarats en la Renda de l’any anterior perquè el 
resultat pot no ser equitatiu. 
 
Ma Assumpció Vilà valora positivament el plantejament en que se 

sustenta el nou sistema de tarifació social ja que és més  redistributiu que 
l’anterior. 
 
 

Barcelona, 13 de novembre del 2017. La síndica de greuges de Barcelona, Ma 
Assumpció Vilà, ha supervisat una queixa d’un ciutadà i té previst reunir-se 
amb una associació de pares i mares, que qüestionen alguns dels criteris 
establerts en la implantació del nou sistema de tarifació social de les EBM, per 

part de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 
 
Les queixes fan referència principalment al fet que l’import mensual que ha de 
pagar cada família per infant amb la nova tarifació social, es basi en els 

ingressos econòmics declarats en la Renda de l’any anterior,  ja que quan es 
calcula aquest import, els ingressos poden haver canviat substancialment i el 
resultat pot no ser equitatiu. 
També han exposat que els nous criteris no tenen en compte, per exemple,  si 

la família que s’ha de beneficiar d’una determinada quota, viu de lloguer, està 
pagant una hipoteca, o per contra, l’allotjament no li suposa cap despesa.  
 
La síndica de  greuges valora positivament qualsevol iniciativa de l’Ajuntament 

que suposi tendir a la universalització dels serveis que ofereix a la ciutadania. 
En aquest sentit, el plantejament en que se sustenta el nou criteri per a les 
quotes de les escoles bressol s’hauria d’interpretar com una mesura que 
beneficia la majoria de les famílies que hi escolaritzen els seus infants.  

 
La nova tarifació suposa la desaparició de la quota gratuïta i la implantació de 
10 quotes segons el llindar de la renda familiar, així doncs, cada família paga 
en funció de la seva capacitat econòmica.  

Amb aquest nou model, totes les famílies han d’abonar una quantitat mensual, 
sent la mínima de 50€ i la màxima de 395€ . 
 
 



La síndica considera, segons la informació i la documentació rebuda per part 
de l’IMEB, que la decisió de modificar el sistema tarifari mensual de les EBM 
s’ha fet pensant en ajustar el pagament del servei en funció dels ingressos 
familiars, però no s’ha tingut en compte la situació socioeconòmica actual que 

pot modificar substancialment l’economia de les famílies. 
 
Vilà ha recomanat a l’Àrea de Drets Socials i a l’IMEB que revisin els criteris a 
l’efecte d’apropar la referència econòmica de la Renda a la situació dels 

ingressos familiars en l’inici de curs, i que s’inclogui algun tipus de clàusula que 
permeti l’ajustament de l’import de la quota en qualsevol moment del curs en 
els casos de variació dràstica d’ingressos. 
 

La síndica ha recomanat també a l’IMEB que no s’esperi a revisar l’impacte de 
la nova implantació del nou model quan finalitzi aquest curs 2017-2018, sinó 
que estudiï amb immediatesa les peticions de les famílies que demanin una 
revisió de la quota per haver perdut poder adquisitiu de manera considerable.  

  
 
 


