Tarifació Social
1.

Què és?

Les quotes de les Escoles Bressol Municipals del Masnou es regulen mitjançant el sistema de tarifació
social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies usuàries de Sol Solet i La Barqueta, pel curs
2021-2022.

2.

Quins conceptes es tenen en compte?

La tarifació social és un sistema que calcula els preus públics que ha de pagar cada família en funció
dels seus ingressos i dels membres de la unitat familiar. Es tracta, doncs, d’introduir la progressivitat en
el finançament d’aquest servei públic, de manera que cada família paga la taxa que li correspon de forma
coherent amb la seva situació socioeconòmica i familiar. Es tindrà en compte la totalitat dels ingressos
anuals bruts que percep la unitat familiar, import que es relacionarà amb el nombre total de membres de
la unitat familiar.

3.

A quines quotes s’aplica?

El sistema de tarifació social s’aplicarà tant en la quota fixa d’escolarització com en la del servei de
menjador.

4.

Quan es sol·licita?

Les famílies que obtinguin plaça a alguna de les escoles bressol municipals i que estiguin interessades
en sol·licitar bonificacions en les quotes, pels conceptes d'escolaritat i menjador, hauran de fer-ho durant
el període de matriculació.

5.

Qui ho pot sol·licitar?

Tenen opció a sol·licitar bonificacions en les quotes de les escoles bressol, pels conceptes
d'escolarització i menjador, les famílies que tinguin una renda familiar igual o inferior, segons el nombre
de membres, a la indicada en la taula següent:

6.

Nombre de membres de la família

Renda per
sota de

2 membres

35.854,79 €

3 membres

43.025,74 €

4 membres

50.196,70 €

5 membres

57.367,66 €

6 membres

64.538,61 €

7 membres o més

71.709,57 €

Com es comproven les dades de renda i els membres de la unitat familiar?

Cal presentar el document d’autorització per a l'obtenció de dades per mitjans electrònics dels membres
del nucli familiar i marcar l’autorització d'obtenció de dades per procediments electrònics mitjançant el
qual s’autoritza a l’Ajuntament del Masnou a sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables del
nucli familiar, presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o
rectificades presentades fora del període. I, la consulta i obtenció de documents, de la unitat familiar
majors d'edat, elaborats per una administració pública.

