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SERVEI D'ASSESSORAMENT D'INTERVENCIÓ I CONTROL PREVI (03.01)

Referència

Exp. 2022/6/G107.1 - Modificació dels preus dels serveis educatius
municipals.

El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el 17 de juny de 2022, va aprovar els preus públics
a aplicar als serveis de les llars infants municipals que seran vigents a partir del curs 2022/2023. Així
mateix, i pel que fa als preus públics de l’Escola de Música i del Centre Municipal de Formació
d’Adults, es mantenen els preus públics aprovats i vigents, i es suprimeix la regulació de la
bonificació rogada, que es va preveure davant la situació socioeconòmica provocada per la COVID.
A.

SERVEI MUNICIPAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

A1.

SERVEIS D’ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA, ESCOLA D’ESTIU I PROGRAMA
“ANEM A LA LLAR D’INFANTS

PREUS PÚBLICS A APLICAR A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS A PARTIR DEL CURS 2022/2023 PER
L’ESCOLARITZACIÓ, L’ESCOLA D’ESTIU I EL PROGRAMA “ANEM A LES LLARS D’INFANTS”
Trams de renda familiar anual per
calcular la quota d’escolarització i
l’escola d’estiu
Bonificació municipal
Percentatge d'aportació familiar a la
quota

Més de De 21.001 € De 18.001 € a De 15.001 €
24.001 € a 24.000 €
21.000 €
a 18.000 €

De 12.001 €
a 15.000 €

Fins a
12.000€

0%

10 %

20 %

40 %

70 %

90 %

100 %

90 %

80 %

60 %

30 %

10 %

144,00 €

128,00 €

96,00 €

48,00 €

16,00 €

252,00 €

224,00 €

168,00 €

84,00 €

28,00 €

Escolarització grup d’infants d’un a dos
anys (set-juny), amb la ratio permesa
160,00 €
per la normativa vigent.
Matí i tarda: de 9.00 a 12.30 hores i de
15.00 a 17.00 hores
Aula Nadons. Escolarització grup
d’infants fins a l’any (set-juny), amb la
ratio permesa per la normativa vigent. 280,00 €
Matí i tarda: de 9.00 a 12.30 hores i de
15.00 a 17.00 hores
Escola d’estiu grup d’infants d’un a
tres anys. Juliol

160,00 €

144,00 €

128,00 €

96,00 €

48,00 €

16,00 €

Escola d’estiu grup d’infants fins a
l’any. Juliol

280,00 €

252,00 €

224,00 €

168,00 €

84,00 €

28,00 €

Preu hora Programa “Anem a la llar
d’infants”, grup d’infants d’un a tres
anys

0,15 €/h

0,44 €/h

0,87 €/h

1,16 €/h

1,31 €/h

1,45 €/h
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1,53 €/h

2,04 €/h

2,29 €/h

2,55 €/h

a) A l’alumne/a que, d’acord amb la normativa vigent, acrediti documentalment la seva
condició de família nombrosa o monoparental, se li aplicarà una bonificació del 10%,
sobre la quota resultant.

| https://dipta.cat/ebop/

0,76 €/h

b) En cas d’alumnat de famílies amb dos o més infants matriculats en una mateixa llar
d’infants municipal, s’aplicarà una bonificació del 5% sobre la quota resultant del darrer
infant matriculat o sobre la quota resultant més elevada, en cas de matrícula simultània.

Pàg. 2-3

0,25 €/h

c) En cas de discapacitat reconeguda i acreditada, igual o superior al 33% de l’usuari/ària o
familiar amb qui convisqui, se li aplicarà un 5% de bonificació sobre la quota resultant.
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Els serveis d’escolarització ordinària, Escola d’Estiu i el Programa “Anem a la llar d’infants”,
sempre hi quan la bonificació per renda no sigui del 90%, podran sumar alguna de les següents
bonificacions de caire social:

En cas d’alumnat de famílies amb dos o més infants matriculats en una mateixa llar
d’infants municipal i que convisqui amb un familiar amb discapacitat reconeguda i
acreditada, igual o superior al 33%, s’aplicarà una bonificació del 5% sobre la quota
resultant del primer membre matriculat o sobre la quota resultant més elevada, en cas de
matrícula simultània.
La bonificació per família nombrosa/monoparental, per dos o més infants d’una mateixa unitat
familiar matriculats en una mateixa llar i per discapacitat (apartats a, b i c), són excloents entre
sí. S’aplicarà, sobre la quota resultant, només una d’elles; la que sigui més beneficiosa per a les
persones usuàries.
A2.

SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN MODALITAT FIXE
MENSUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN
MODALITAT FIXE MENSUAL

PREUS PÚBLICS A APLICAR A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS A PARTIR DEL CURS 2022/2023 PELS
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA, EN MODALITAT FIXE MENSUAL
Trams progressius
renda familiar
Quota
Bonificació

Per
sota
tram A

Entre
tram
AiB

Entre
tram
BiC

Entre
tram
CiD

Entre
tram
DiE

Entre
tram
EiF

Entre
tram
FiG

Entre
trams
GiH

Entre
tram
HiI

Per sobre
del tram I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Preu menjador
mensual

12,00 € 24,00 €

36,00 €

48,00 € 60,00 € 72,00 €

84,00 €

96,00 € 108,00 € 120,00 €

Preu acollida
mensual

5,00 €

15,00 €

20,00 € 25,00 € 30,00 €

35,00 €

40,00 €

10,00 €

45,00 €

50,00 €

Els trams progressius de renda de la unitat familiar, per calcular els preus públics dels serveis
complementaris de menjador i acollida, en modalitat fixa, es calcularan a partir d’aquesta taula:
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41.830,60 €

47.806,40 €

14.341,90 € 17.927,40 € 21.512,90 € 25.098,30 € 28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 €

50.196,70 €

57.367,60 €

4

16.732,20 € 20.915,30 € 25.098,30 € 29.281,40 € 33.464,50 € 41.830,60 € 50.196,70 €

58.562,70 €

66.928,80 €

5

19.122,60 € 23.903,20 € 28.683,80 € 33.464,50 € 38.245,10 € 47.806,40 € 57.367,70 €

66.929,10 €

76.490,40 €

6

21.512,90 € 26.891,10 € 32.269,30 € 37.647,50 € 43.025,70 € 53.782,20 € 64.538,60 €

75.295,20 €

86.051,60 €

7

23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 € 41.830,60 € 47.806,40 € 59.758,00 € 71.709,60 €

83.661,20 €

95.612,80 €

8

26.293,50 € 32.866,90 € 39.440,30 € 46.013,60 € 52.587,00 € 65.733,80 € 78.880,50 €

92.027,30 €

105.174,00 €

Més de 8

28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 € 50.196,70 € 57.367,70 € 71.709,60 € 86.051,50 €

100.393,30 €

114.735,20 €

B

C

D

E

F

G

H

I

Per determinar la quota corresponent pels serveis complementaris de menjador i acollida, en la
modalitat fixe mensual, sempre hi quan el tram de renda calculat no sigui inferior al tram A, se’ls
aplicarà el tram de renda immediatament inferior al que resulti del càlcul inicial, a tots els infants
matriculats a la llar d’infants d’una mateixa unitat familiar, que compleixin algun dels següents
requisits:
a) Acreditar documentalment la seva condició de família nombrosa o monoparental.
b) Més d’un infant de la mateixa unitat familiar, matriculats simultàniament en alguna de les
llars d’infants municipals.
c) Acreditar discapacitat reconeguda del 33%, o superior, d’algun membre de la unitat
familiar
En cap cas es reduirà més d’un tram progressiu de renda.
A3.

SERVEIS COMPLEMENTARIS NO SUBJECTES A BONIFICACIÓ
PREUS PÚBLICS A APLICAR A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS A PARTIR DEL CURS
2022/2023 PELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA, EN MODALITAT
D’ÚS ESPORÀDIC

Menjador esporàdic (preu per dia)

7,00 €

Acollida esporàdica (preu per hora)

5,00 €

Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen l’article 112 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
A Tarragona, en la data de la signatura electrònica.
Signat: Joan Anton Font Monclús, Secretari General
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11.951,60 € 14.939,50 € 17.927,40 € 20.915,30 € 23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 €

3

A

Pàg. 3-3

Membres
unitat
familiar
2
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TRAMS PROGRESSIUS DE RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR

