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LA SÍNDICA RECLAMA QUE EL DRET A L’EDUCACIÓ 

PREVALGUI PER SOBRE DELS DEUTES TRIBUTARIS 

 
Vilà ha supervisat la queixa d’una família a la qui s’havia condicionat la tramitació 

d’una bonificació d’un preu públic d’escolaritat i menjador per una escola bressol al 

pagament d’un deute de la mare de la criatura amb la Hisenda Municipal 

 

La defensora ha conclòs que cal revisar la normativa d’aplicació a les bonificacions 

escolars municipals, entenent que el beneficiari és l’infant i una multa pendent de 

pagament per part de la mare no pot ser un impediment perquè la filla rebi una 

subvenció escolar  

 

Cal revisar la normativa de les bonificacions municipals als preus d’escolaritat per tal que 

el dret a l’educació no es vegi afectat pels deutes tributaris. Aquesta és la principal 

recomanació que ha inclòs la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en 

un informe després de supervisar la queixa d’una família a qui s’havia supeditat la 

tramitació d’una bonificació del preu públic municipal d’escolaritat i menjador per una 

escola bressol al pagament d’una sanció imposada a la mare de la criatura, en aquest cas 

per vulneració de l’Ordenança de convivència per consum d’alcohol al carrer. 

 

Vilà creu que el deute de la mare no pot ser un impediment per rebre la subvenció per 

accedir a una escola bressol. Els drets de l’infant, com a beneficiari d’una bonificació a un 

preu públic d’escolaritat, no hauria d’estar mai condicionat a un  deute dels pares amb 

l’Administració, ja que ha de prevaldre l’interès superior del menor. La convocatòria  per 

accedir a la bonificació establia aquest condicionament, però el Tribunal Constitucional ha 

considerat que les lleis han de ser interpretades de manera que es maximitzi l’eficàcia 

dels drets fonamentals. El dret a l’educació de l’infant està per sobre de qualsevol altre 

dret. 

 

L’obligació de pagar les sancions és indiscutible perquè la normativa ho exigeix i és una 

resposta cívica de la ciutadania. Però la síndica entén que el seu pagament no ha d’anar 

vinculat a la sol·licitud d’una bonificació escolar i s’han de buscar altres vies per reclamar-

ne el pagament. En aquest sentit, la síndica ha demanat a l’Ajuntament preveure fórmules 
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per tal que no es supediti el deute tributari a un dret social en benefici de  l‘interès superior 

de l’infant, tal com estableix la Llei dels drets i oportunitats de la infància. 

 

La queixa va ser presentada per l’avi de la menor després de pagar l’import de la multa, 

que pujava a 130,18 euros, perquè estava en desacord amb el lligam que s’establia entre 

el pagament de la multa i el dret de la seva neta a anar a l’escola bressol. 

 

Vilà opina que aquesta queixa posa de manifest que l’actuació municipal no ha estat justa 

en no prioritzar els drets de l’infant. Tot i això, la síndica reconeix que la denegació s’ha 

ajustat a la normativa vigent perquè una de les condicions per accedir-hi és estar al 

corrent de les obligacions, incloses les tributàries, amb l’Ajuntament.  

 

Així, l’informe conclou que cal revisar la normativa d'aplicació de les bonificacions als 

preus d'escolaritat, una recomanació, que malgrat que l'Ajuntament no ha acceptat, la 

síndica manté. I considera que s'ha de trobar una solució per tal de que prevalgui l'interès 

superior de l'infant i aquest no hagi d'assumir les conseqüències dels deutes dels pares. 


