TARIFACIÓ SOCIAL EBM REUS
Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus s’implementarà de cara el curs 2020/21 la
tarifació social per les famílies que accedeixin al servei que ofereixen les escoles bressol
municipals de la ciutat. Millorant l’import que satisfan les famílies del preu públic vigent, un model
econòmic que permet combatre les desigualtats de cada família, econòmiques i socials.
Les escoles bressol municipals assumeixen la primera etapa d’educació infantil, oferint als infants
un conjunt d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.
La tarifació social es vol aplicar als dos serveis bàsics de les escoles bressol municipals, els serveis
escolars amb diferents horaris d’ús i serveis d’àpats.
Els preus del servei escolar i àpat s’aplicarà la tarifació en funció de la renda i el nombre de
membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne.
No s’inclourà la tarifació social en el servei d’acollida, ni en els preus de les sortides ni en les
activitats familiars programades durant el curs. Tampoc variarà amb el preu públic del programa
Tastet d’escola.
Es continuarà comptant amb el projecte T’ajudem a créixer, en col·laboració amb la regidoria de
Benestar, on les famílies que no puguin assumir el preu de la tarifa més baixa poden acollir-se a
aquest programa, amb el qual, a partir d’un informe de serveis socials, es determina l’horari i la
quantia a satisfer per la família.
S’estableixen 9 trams de renda que donen lloc a quotes diferents:

PROCEDIMENT PER DETERMINAR LA TARIFACIÓ SOCIAL
S’aplica a totes les famílies a no ser que manifestin a la matrícula que hi renuncien, llavors se’ls
aplicarà el tram 9.
Les famílies a la matrícula han d’autoritzar l’Ajuntament de Reus a consultar les dades fiscals,
caldrà marcar-ho de forma expressa.
Si no autoritzen la consulta de dades hauran d’aportar la documentació en un termini màxim de 10
dies, si no s’entén que renuncien a la tarifació i s’aplica el tram 9.
Es calcula relacionant els ingressos anuals amb els membres de la unitat familiar.
Són membres de la unitat familiar: alumne matriculat, progenitors i tutors legals
- en cas de divorci i custòdia compartida es comptabilitzen els dos tutors
- en cas dec divorci i guàrdia i custòdia única es comptabilitza un tutor i se suma la pensió a renda
- en cas de família monoparental, carnet vigent o llibre de família amb un sol tutor
- germans(es) de fins a 25 anys que constin al padró amb un o els dos progenitors
- germans(es) majors de 25 anys amb discapacitat que constin al padró amb un o els dos progenitors
- germans(es) si el tutor té la custòdia compartida encara que no convisquin amb l’alumne
Es computa amb les dades fiscals de l’any immediatament anterior (ara exercici 2019).
Si la família no renuncia, es farà la consulta de dades a l’AEAT abans de l’inici de curs.
Pel còmput es tindrà en compte l’import que facilita l’AEAT, equivalent a la suma de tots els
rendiments nets de la unitat familiar
Per als tutors que l’AEAT respongui no obligats a declarar, es donaran 20 dies naturals per facilitar
a l’Ajuntament les dades fiscals relatives a l’exercici o un document que acrediti la situació
econòmica l’any de referència. Si no es presenta no es pot comprovar, s’entén que renuncia i
s’aplica automàticament el tram 9.
Per als tutors que no disposin de NIF o NIE, no es pot consultar dades tributàries, hauran de
presentar declaració feta al país d’origen o documentació que acrediti ingressos de l’any requerit.
Factors de correcció de càlcul d’ingressos:
- famílies nombroses o monoparentals deduiran 525€ (categoria general) o 800€ anuals (categoria
especial) per cada fill que consti a títol vigent
- cada membre amb discapacitat igual o superior a 33% deduirà 1811€ a la renda familiar. Si la
discapacitat és igual o superior a 65% dedueix 2881€.
- els infants en acolliment són considerats membres de la unitat familiar.
- dos alumnes matriculats a l’escola el mateix any comportarà comptar un tram inferior al resultat,
si són tres alumnes es baixen dos trams.
S’aplicarà a servei escolar i a l’àpat.
Es calcularà un cop per curs i amb la documentació aportada a la inscripció. No s’admeten
documents posteriors i es revisarà el curs següent.

Si no s’opta a tarifació, a la matrícula es podrà notificar que s’aplicarà el tram 9.
Si s’opta a tarifació, es notificarà amb el primer rebut.
Un cop estiguin els tràmits enllestits, s’avisarà per SMS o correu electrònic a les famílies que la
informació dels imports a satisfer segons matrícula està disponible a l’OME o les EBM.
Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència a través d’empreses terceres
que ofereixen serveis de pagaments virtuals dins els 10 primers dies de cada mes.
Els serveis d’escolaritat es cobraran per avançat a principis de cada mes.
Es facturarà cada mes el servei escolar per avançat i el menjador, acollides i activitats a mes vençut.
Això comporta que setembre tingui només el servei escolar, octubre tingui servei escolar i els
menjadors i acollides de setembre, ... i així successivament.
El mes de juliol tindrà 2 rebuts: un a inicis amb servei escolar de juliol i menjador i acollides de
juny i un altre l’últim dia amb menjador i acollides de juliol.
El curs consta d’11 mensualitats, de setembre a juliol. En els rebuts retornats s’iniciarà el
procediment executiu d’impagament, es poden pagar fins el 5 del mes següent sense recàrrec a
Hisenda o en una entitat bancària vinculada. A partir del dia 5 només a Hisenda i amb recàrrec.
Durant el curs cal avisar les baixes definitives 15 dies abans d’acabar el mes. No es retornarà
l’import de la mensualitat en curs. En baixes temporals justificades s’abonarà la quota igualment.
Es perdrà la plaça per 3 mesos de no abonar la quota o 15 dies naturals d’absència injustificada.
Amb justificació mèdica es manté la plaça 3 mesos abonant la quota. Amb més de 3 mesos
d’absència es perd la plaça però amb una justificació mèdica es pot reservar per al curs següent.
L’ajuntament accepta pagament a través de xecs virtuals amb les empreses que té conveni, malgrat
hi ha uns requisits exigits per al bon funcionament de la facturació en global:
- Els pagaments a través de xec virtual han de deixar com a mínim la quantitat 1€ de l’import total
del rebut per ser emès a través de domiciliació bancària.
- Els imports a abonar a través d’aquest pagament es mantindran estables al llarg del curs, amb un
compromís de la família per tal de garantir sempre el mateix import a detreure en la facturació.
- Els pagaments virtuals informats a l’ajuntament per part de l’empresa emissora dels pagaments
virtuals amb posterioritat al dia 7 del mes en curs, seran descomptats del mes següent, per tal
d’evitar retards en el conjunt de la facturació de totes les famílies usuàries.

