
 

 
 
LA TARIFICACIÓ SOCIAL A LA LLAR D’INFANTS  MUNICIPAL ELS PINYONS 
 
1. Justificació 
Atès l’interès que des de la perspectiva educativa i social té afavorir l’accés al servei a 
la LLIM Els Pinyons, l’Ajuntament d’Alella implementa un sistema de tarificació social a 
les quotes d’escolarització i menjador, per al proper curs escolar 2022/23.  
 
2. Què és?  
Les quotes de la LLIM Els Pinyons es regularan a partir del curs 2022/23 mitjançant el 
sistema de tarifació social, que permet fixar els imports que pagaran les famílies 
usuàries  del servei en funció del seu nivell de renda..  
 
3. 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 
econòmica. 
 
Es calcula tenint en compte la suma de la Base Imposable General (casella 435 de la 

declaració IRPF) i la Base Imposable a l’Estalvi (casella 460) de la declaració 
IRPF de l’exercici 2021. 
 
4. A quines quotes s’aplica?  
 
El sistema de tarifació social s’aplicarà en la quota d’escolarització i en la quota del 
menjador fix. De manera habitual s’aplicarà al llarg de les 11 quotes del curs escolar, de 
setembre a juliol.  
 
Aquests són els preus vigents des del gener 2022 i sobre els que s’aplicarà el tram de 
bonificació que correspongui a cada família: 

- Quota d'escolarització: 215 €/mes;  
- Quota de menjador fix: 115€/mes. 

La resta de preus dels serveis complementaris de la Llar (menjador esporàdic, 
permanències, etc) no es veuen modificats. 
 
5. Com s’aplica?  
Hi ha establerts 10 trams de bonificació que es calculen tenint en compte el nombre de 
persones que componen la unitat familiar i la seva renda. En funció d’aquestes dades 
bàsiques es paga una quota mensual d’escolarització (que podrà variar entre 
21,50€/mes i 215€/mes) i una quota de menjador fix en cas que es faci servir aquest 
servei (que podrà variar entre 11,50€/mes i 115€/mes). 
 
El quadre on s’explica quin tram de bonificació s’aplica en funció de la renda de la 
unitat familiar es pot consultar a l’Annex 1 d’aquest document. 
 

 
 
 
 



 
 
 
6. Quan es sol·licita?  
De forma habitual, les famílies que obtinguin plaça a LLIM Els Pinyons 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. Per aquest proper curs 
caldrà sol·licitar-ho fins el 1 de juliol de 2022,  o un cop tinguin la matrícula efectiva. 
 
7. Qui ho pot sol·licitar? 
Tenen opció a sol·licitar bonificacions a la quota de la LLIM Els Pinyons, 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: 
 

 
 
8. Com es comproven les dades de renda i els membres de la unitat familiar?  
Caldrà presentar l’Ajuntament la sol·licitud de la tarifació i les autoritzacions necessàries 
per poder consultar a l’Agència Tributària les dades relatives a l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF) que integren la unitat familiar majors de 16 anys de 
l’exercici fiscal immediatament anterior a l’inici de curs. 
 
9. On trobareu el document d’autorització i a on cal dirigir-lo? 
S’ha habilitat un tràmit a través de la pàgina web de l’Ajuntament. 

https://tramits.alella.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=77 

El termini per fer la sol·licitud i enviar els documents d’autorització finalitza l’1 de juliol 
o un cop s’hagi fet la matrícula efectiva. 
 
10. Quan serà d’aplicació la bonificació relativa a la tarificació social del curs 
2022/223 de la LLIM Els Pinyons? 
Per a les famílies que se’ls pugui aplicar la bonificació, s’aplicarà per aquest curs escolar 
a partir del mes de setembre de 2022 sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud dins del 
termini. 
 
11. Revisió del tram de tarifació 
La quota assignada per a cada curs escolar serà vigent al llarg del curs escolar. En cas 
de matrícules fora de termini es farà la sol·licitud de la tarifació en el moment de 
formalitzar la matrícula al centre.

Nombre de membres de la família Renda familiar per sota de 

2 39.999,99 

3 47.999,99 

4 55.999,99 

5 64.000,00 

6 71.999,99 

7 79.999,99 

https://tramits.alella.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=77


Annex 1. Quadre resum per conèixer quin tram de bonificació s’aplica a la quota de la LLIM ELS PINYONS en funció de la renda de la 
unitat familiar 
 

TARIFACIÓ SOCIAL A LA LLIM ELS PINYONS CURS 2022/2023 

  
TRAMS A APLICAR 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Membres de la 
unitat familiar 

Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) Entre (euros) més de (euros) 

2 0,00 7.999,99 8.000,00  11.999,99  12.000,00  15.999,99  16.000,00  19.999,99  20.000,00  23.999,99  24.000,00  27.999,99  28.000,00  31.999,99  32.000,00  35.999,99  36.000,00  39.999,99  40.000,00  

3 0,00  9.599,99  9.600,00  14.399,99  14.400,00  19.199,99  19.200,00  23.999,99  24.000,00  28.799,99  28.800,00  33.599,99  33.600,00  38.399,99  38.400,00  43.199,99  43.200,00  47.999,99  48.000,00  

4 0,00  11.199,99  11.200,00  16.799,99  16.800,00  22.399,99  22.400,00  27.999,99  28.000,00  33.599,00  33.600,00  39.199,99  39.200,00  44.799,99  44.800,00  50.399,99  50.400,00  55.999,99  56.000,00  

5 0,00  12.799,99  12.800,00  19.199,99  19.200,00  25.599,99  25.600,00  31.999,99  32.000,00  38.399,99  38.400,00  44.799,99  44.800,00  51.199,99  51.200,00  57.599,99  57.600,00  63.999,99  64.000,00  

6 0,00  14.399,99  14.400,00  21.599,99  21.600,00  28.799,99  28.800,00  35.999,99  36.000,00  43.199,99  43.200,00  50.399,99  50.400,00  57.599,99  57.600,00  64.799,99  64.800,00  71.999,99  72.000,00  

7 o més 0,00  15.999,99  16.000,00  23.999,99  24.000,00  31.999,99  32.000,00  39.999,99  40.000,00  47.999,99  48.000,00  55.999,99  56.000,00  63.999,99  64.000,00  71.999,99  72.000,00  79.999,99  80.000,00  

Bonificació 
aplicada 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

Quota resultant 
de 
l’escolarització 

21,50 € 43,00 € 64,50 € 86,00 € 107,50 € 129,00 € 150,50 € 172,00 € 193,50 € 215,00 € 

Quota resultant 
de menjador fix 

11,50  € 23,00 € 34,50 € 46,00 €  57,50 € 69,00 € 80,50 € 92,00 € 103,50 € 115,00 € 

Quota resultant 
(escolarització + 
menjador fix) 

33,00 € 66,00 € 99,00 € 132,00 € 165,00 € 198,00 € 231,00 € 264,00 € 297,00 € 330,00 € 


