
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, CUP-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA I PSC PER APLICAR LA TARIFACIÓ SOCIAL A L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l’escola bressol municipal de l’Ajuntament de Riudoms, coneguda com a Llar d’Infants
Picarols, hi han inscrits 61 infants que es distribueixen de la següent manera: 3 infants a P0,
19 infants a P1 i 29 infants per P2. Tot això segons les dades de la relació definitiva de
sol·licituds admeses i de la relació definitiva de confirmació de continuïtat publicades el 16
de juny de 2020 al web municipal pel curs 2020-2021.

Atès que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és necessari per tal de garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà ni
ciutadana en quedi exclòs per motius econòmics.

Atès que l’adopció d’una política de taxes i preus públics dels serveis públics municipals
basada en la capacitat econòmica de la ciutadania és una política fonamental per a l’equitat
i la inclusió social.

Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos trams tarifaris d’un mateix
servei en base al nivell de renda de la ciutadania i a circumstàncies personals i/o familiars,
establint franges de persones usuàries i un determinat preu per a cadascuna d’aquestes
franges que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.

Atès que les bonificacions potestatives recollides al Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals sobre els impostos municipals són limitades i del tot insuficients com a
mecanisme redistributiu.

Atès que és possible establir mecanismes per aprofundir en la progressivitat fiscal dels
impostos municipals tenint en compte variables com la renda personal o familiar.

Atès que es considera el servei d’escola bressol com una etapa educativa que ofereix als
infants un conjunt d’experiències i aprenentatges que promouen el seu desenvolupament i
que, a la vegada aquest servei d’Escola Bressol també ha de tenir un caràcter inclusiu i
integrador basat en la igualtat d’oportunitats.

Atès que la tarifació social permet un accés més equitatiu a les escoles bressol i, per tant,
contribueix a evitar futures desigualtats. En aquest sentit, és necessari millorar la informació
sobre la suficiència econòmica de les persones usuàries i la capacitat redistributiva de les
polítiques municipals.

Atès que la regidoria d’Educació de Riudoms hauria de tenir entre els seus objectius el de
fomentar la igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu.

Atès que la tarifació social al servei d’escola bressol municipal no està implementada a
Riudoms, però sí en molts ajuntaments de poblacions similars a la de Riudoms com són La
Selva del Camp, Vandellòs-Hospitalet de l’Infant, Artés, Arenys de Munt i ciutats d’una mida



superior a la de Riudoms com Cambrils, Reus, Tarragona, El Prat de Llobregat, Lleida i
Barcelona.

Atès que l’aplicació de la tarifació social en una escola bressol municipal pot fer que
s’incrementi la quantitat de persones usuàries que en fa ús i, per tant, que contribueixi a
millorar la igualtat d’oportunitats i evitar desigualtats.

Vista la taxa vigent de l’EBM de Riudoms corresponent al curs 2020-2021.

Atès que molts dels salaris del nostre país amb prou feines arriben als 1000€/mes, cosa que
fa que prengui especial rellevància el concepte “renda personal” a l’hora de determinar ajuts
vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones, però que són de gran importància
per a la ciutadania.

Atès que hi ha famílies de Riudoms que tenen dificultats per fer front a les taxes, preus
públics i/o impostos municipals.

ACORDS

Primer. Aplicar el sistema de tarifació social a l’escola bressol municipal de l’Ajuntament de
Riudoms en base a l’informe tècnic que s’adjunta amb aquesta moció i modificar l’ordenança
fiscal número 14 per tal que incorpori aquest nou model tarifari.

Segon. Implementar aquest sistema de tarifació social de manera efectiva a partir del curs
escolar 2021-2022, inclòs.

Tercer. El sistema de tarifació social aplicat parteix de sis trams de renda familiar. Aquests
trams o llindars de renda s’han calculat en base a l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de
Catalunya) de l’any 2020 -fixat en 7.967,73 euros anuals- i utilitzant l’escala d’Oxford-OCDE
ajustada. La taula de trams o llindars és la següent:

Membres
unitat

familiar
A B C D E

2 11.951,60 € 17.927,39 € 23.903,19 € 35.854,79 € 47.806,38 €

3 14.341,91 € 21.512,87 € 28.683,83 € 43.025,74 € 57.367,66 €

4 16.732,23 € 25.098,35 € 33.464,47 € 50.196,70 € 66.928,93 €

5 19.122,55 € 28.683,83 € 38.245,10 € 57.367,66 € 76.490,21 €

6 21.512,87 € 32.269,31 € 43.025,74 € 64.538,61 € 86.051,48 €

7 23.903,19 € 35.854,79 € 47.806,38 € 71.709,57 € 95.612,76 €

8 26.293,51 € 39.440,26 € 52.587,02 € 78.880,53 € 105.174,04 €

9 28.683,83 € 43.025,74 € 57.367,66 € 86.051,48 € 114.735,31 €

10 31.074,15 € 46.611,22 € 62.148,29 € 93.222,44 € 124.296,59 €

IRSC
Oxford-OCDE

ajustada
1+0,5+0,3

1 1,5 2 3 4



Quart. A partir dels trams de renda familiar fixats, el sistema de tarifació social a aplicar és el
següent:

Tarifes segons
modalitat renda

Menor o
igual a A

Major a A i
fins a B

Major a B i
fins a C

Major a C i
fins a D

Major a D i
fins a E Major a E

Tarifa Modalitat A
Infants de 0 a 1
any (horari 9 a

12,30h i de 15 a
17h)

101,75 € 138,75 € 166,50 € 185,00 € 203,50 € 231,25 €

Tarifa Modalitat A
Infants de 1 a 3
any (horari 9 a

12,30h i de 15 a
17h)

82,50 € 112,50 € 135,00 € 150,00 € 165,00 € 187,50 €

Tarifa Modalitat B
Infants de 0 a 1
any (horari 8 a

13,30h)

101,75 € 103,75 € 166,50 € 185,00 € 203,50 € 231,25 €

Tarifa Modalitat B
Infants de 1 a 3
anys (horari 8 a

13,30h)

82,50 € 112,50 € 135,00 € 150,00 € 165,00 € 187,50 €

Cinquè. Aquest sistema de tarifació social no s’aplica als següents conceptes: la matrícula
per infant que s’abona a l’inici de cada curs; l’ampliació horària (en cap de les seves
modalitats de 30, 60 o 90 minuts); l’ús esporàdic del servei d’ampliació horària; les quotes de
material fungible i equipament de l’aula; el preu públic del servei de menjador escolar.

Riudoms, 12 de març de 2021.
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