ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC
TARIFACIÓ SOCIAL QUOTA BÀSICA CURS 2020-2021
Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el
nombre de persones del nucli familiar.
Persones beneficiàries:
Aquesta tarifació va adreçada a les famílies dels infants que es matriculen per primera vegada a les EBMV i
a les famílies els infants de les quals continuen al curs vinent, sempre que compleixin els requisits
establerts.
Criteris d’atorgament de les quotes:
Per determinar el nivell d’ingressos bruts de cada nucli familiar, es demanarà autorització a les famílies que
s’hi vulguin adherir, per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli
familiar.
Es consideren membres computables del nucli familiar:
. L’infant per al qual se sol·licita l’ajut.
. Les mares, pares, tutor/es legals o persones encarregades de la guarda i protecció de l’infant per al qual se
sol·licita l’ajut.
. Les germanes o germans de l’infant solters/es menors de 25 anys.
. Les germanes o germans de l’infant majors de 25 anys quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial (discapacitat superior al 33%).
(Tots aquests membres que conformen la unitat familiar han de conviure en el mateix domicili de l’infant
per al qual se sol·licita l’ajut, segons el padró municipal d’habitants, en el moment de formalitzar la
matrícula)
En el cas de separació o divorci de les persones progenitores o tutores no es considerarà membre
computable qui no convisqui amb l’infant. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la
nova persona unida o cònjuge per anàloga relació que consti empadronada en el mateix domicili de l’infant,
la renda de la qual s’inclourà dins el còmput de la renda familiar.
No computen altres familiars (avis, àvies, oncles, tietes,...), tot i que convisquin al domicili de l’infant per al
qual se sol·licita l’ajut.
Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la taula de
reduccions per a tarifació social es troba l’infant per al qual se sol·licita l’ajut, es tindran en compte:
La totalitat per la suma de les bases imposables general i de l’estalvi de la declaració del IRFP
corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a l’Agència tributària, de tots els
membres de la unitat familiar i afegint a la referida suma els ingressos cobrats de la baixa de
maternitat corresponent al mateix exercici de la declaració del IRPF de referència en el còmput,
sempre que no s’hagin inclòs en el càlcul de la base imposable

Taula de barems:
Membres del
nucli familiar

Menor o igual a

De-Fins

De-Fins

De-Fins

De-Fins

Més de

2

9.372

9.373-12.496

12.497-15.620

15.621-19.466

19.467-22.500

22.500

3

10.551

10.552-14.068

14.069-17.586

17.587-21.381

21.382-31.250

31.250

4

16.875

16.876-22.500

22.501-28.125

28.126-34.286

34.287-40.000

40.000

5

20.673

20.674-27.564

27.565-34.455

34.456-41.786

41.787-48.750

48.750

6

24.457

24.458-32.609

32.610-40.761

40.762-49.286

49.287-57.500

57.500

7

26.554

26.555-35.406

35.407-44.256

44.257-53.413

53.414-66.250

66.250

Quota mensual

60 €

89 €

118 €

147 €

176 €

195,50 €

Convocatòria i termini de presentació de sol·licituds:
1. Període de presentació de sol·licitud: del 1 al 7 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).
2. Que cal presentar:
. Full de sol·licitud degudament ple.
. Resolució de l’INSS on es concedeix la prestació sol·licitada per naixement de fill (maternitat i/o
paternitat) quan els ingressos cobrats corresponen al mateix exercici de la declaració del IRPF de
referència en el còmput.
3. Com presentar la sol·licitud:
. Presencialment a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic al Carrer de les Basses 3, dins
l’horari de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dilluns també de 16 a 18 hores.
o
. Via correu electrònic a través de l’adreça: embv@vic.cat (IMPORTANT : No s’admetran a tràmit
aquelles sol·licituds que no hagin estat confirmades amb un correu en el que s’indicarà el número
que li correspon).
4. Matrícula viva: es presentarà la sol·licitud i la documentació pertinent, en el mateix moment de fer
la matrícula.
RESOLUCIÓ:
La resolució de concessió es comunicarà a les famílies a través de la pàgina web de les escoles bressol
(www.ebmvic.cat) a l’apartat de Preinscripció i Matrícula (Publicació de llistes) abans de l’emissió del
primer rebut (previsió: 15 de setembre)

