
Escoles bressol municipals: preus públics i tarifació social  
curs 2015-16 (escoles de gestió directa)

Càlcul de la renda familiar:
Es consulta a l’Agència Estatal Tributària la renda dels membres de la unitat familiar.
S’imputa el 100% de les rendes del pare i la mare, més el 50% de la renda dels avis que hi conviuen,  
si és el cas.
– Descompte per família nombrosa: general, 500 euros; especial, 765 euros. 
– Descompte en cas de discapacitats: superior al 33%, 1.811 euros; superior al 65%, 2.881 euros
– Si no se supera la renda màxima establerta a la darrera columna, se salta al següent tram de la quota  
si la família té dos o més infants matriculats a l’escola bressol (si la família té un infant en acolliment es considera com a 
membre de la unitat familiar).
– Si no se supera la renda màxima establerta a la darrera columna, s’aplica directament la quota més econòmica a les 
famílies amb informe de Serveis Socials valorat en 1, 2 o 3 punts, i s’atorga la gratuïtat (quota zero) a les famílies amb 
informe de Serveis Socials valorat en 4 o 5 punts.

*Tota la informació sobre el procés i les característiques de la preinscripció i matrícula per al curs 2015-16, es pot consultar a  
www.bcn.cat/barcelonabressol (apartat Preinscripció i matrícula i gestió de vacants).

Preus públics:

Concepte Preu públic (en euros), en 10 mensualitats 

Escolarització 1.749

Alimentació (dinar i berenar) 1.144

Total  2.893 

*Si s’esmorza a l’escola cal afegir 115 euros per curs (dividit en 10 mensualitats).
*Àpats esporàdics:
Esmorzar o berenar: 1,12 euros
Dinar i berenar: 7,82 euros

Taula renda familiar / tarifació social:

 Membres de   Renda familiar (en euros)  

la unitat familiar Menys o igual De  a De  a Més de

 1 5.334 5.335 7.468 7.469 10.668 10.668

 2 8.689 8.690 12.164 12.165 17.377 17.377

 3 11.410 11.411 15.974 15.975 22.820 22.820

 4 13.535 13.536 18.948 18.949 27.069 27.069

 5 15.359 15.360 21.502 21.503 30.717 30.717

 6 17.121 17.122 23.969 23.970 34.241 32.241

 7 18.788 18.789 26.303 26.304 37.576 37.576

 8 20.441 20.442 28.617 28.618 40.882 40.882

 9 22.082 22.083 30.915 30.916 44.164 44.164

 10 23.723 23.724 33.212 33.213 47.446 47.446

Quota escolarització (en euros) 35,0  87,5  122,4 174,9

Quota alimentació (en euros) 22,9  57,2  80,1  114,4

Total quota mensual (en euros) 57,9  144,7  202,5 289,3


