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REVISIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL (FEBRER 2013)
En el moment de l’aprovació de la tarifació social es va acordar que caldria veure quins resultats
s’obtenien amb la seva aplicació. L’aplicació d’aquesta figura fiscal en els cursos de l’Ateneu, les
escoles Bressol i l’Escola de Musica, no ha produït els efectes esperats, segons dades
proporcionades per l’equip de govern i les recollides en converses directes amb les persones
usuàries dels serveis on s’ha aplicat.
Poquíssima gent s’hi ha acollit, en relació a les perspectives inicials, al mateix temps hi ha hagut
un allau de baixes d’alumnes, sobretot en els cursos de l’Ateneu i en l’Escola de Música. Les
causes que s’han assenyalat com a motiu de que tanta gent hagi quedat fora de la tarifació social
poden ser:
•

Tenir un segon habitatge invalida d’optar a la tarifació social. Aquesta situació es dóna en
moltes famílies i en diferents modalitats (pot ser per herència,...) i no vol dir que tinguis cap
benefici, ans al contrari, et pot generar unes despeses no volgudes. Aquesta condició
inicial que ha deixat fora molta gent hauria de ser que no et generi ingressos, és a dir
beneficis.

•

Els punts de partida per ingressos familiars caldria revisar-los . Pot ser que aquí resideixi
també una bona part del descontent general perquè amb uns ingressos molt baixos primer
penses en menjar i pagar factures i lloguer, abans que acudir a un dels serveis que hem
citat i on s’ha ofert la tarifació. Tanmateix cal revisar el que es descompta per habitatge.

•

Aquesta mesura ha entrat en conflicte amb d’altres bonificacions que abans existien. Cal
veure si la situació creada, en alguns casos ha descompensat seriosament les economies
(en el cas de les beques que rebien famílies de les escoles bressol i que ara són
incompatibles amb la tarifació). A l’Ateneu ha aparegut el tema de les persones jubilades
que abans eren bonificades.

•

La complexitat o bé la no facilitat a l’hora de demanar aquesta tarifació . Els impresos que
cal omplir són prou complexes i no animen a fer el pas; el fet que les persones que
directament treballen en aquests serveis tampoc sabien exactament com anava el tema i
no podien orientar les persones usuàries, ...

A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE REVISAR LA TARIFACIÓ
Val a dir que aquesta tarifació s’ha aplicat sobre uns preus elevadíssims, que en el seu moment va
suposar un augment de gairebé un 50% en el cas dels cursos de l’Ateneu (no entenem per què) i
en el cas de les escoles Bressol i l’Escola de Música, senzillament es va aplicar el que no pagava
la Generalitat, directament.
De ben segur els serveis esmentats guanyarien usuaris si es baixessin els preus i l’Ajuntament
recaptaria més. Caldria aconseguir l’efecte contrari al que s’ha aconseguit amb la puja de preus.
La realitat dels cursos de l’Ateneu anterior a les baixes, en un curs per exemple: 9 persones a 80
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euros = 720 euros, si amb les baixes que s’han produït, en algun curs en concret, en resten 3
persones (perquè 6 s’han esborrat) a 150 euros = 450 . Això ens demostra a nivell comptable,
sense aplicar cap altre criteri, que amb preus més elevats es recapta menys. Això ens hauria de
fer reflexionar i és aplicable també a l’Escola de Música.
Els serveis públics per definició haurien de ser gratuïts.
En cas que l’Ajuntament, com es demostra en la majoria dels casos, no pugui oferir-los de forma
totalment gratuïta ha d’establir unes taxes que hi facilitin l’accés, en cap cas que en dissuadeixin
les possibles usuàries. Per tant, el punt de partida ha de ser unes taxes raonables i sobre
aquestes es podrà establir la tarifació social, que és una manera d’establir una fiscalitat més justa.
PROPOSTES
1. La revisió immediata de preus públics en els tres casos que ens ocupen amb l’orientació
esmentada.
2. La revisió de la tarifació social i de la seva aplicació, de tal manera que aquesta faci la
funció per a la qual ha estat pensada. En la nova proposta caldrà establir noves taules
d’aplicació, ajustant els límits de renda i aplicant altres criteris als actuals (veure taules
annexes).
3. Que la revisió i aplicació de noves taules tingui efectes retroactius.
4. Compatibilitzar les bonificacions de la tarifació social amb altres beques, considerant les
beques un ingrés més de la unitat familiar.
5. Incorporar un concepte de “unitat familiar ampliada” que pugui donar cobertura a situacions
en que membres d'una unitat familiar assumeixen també despeses d'una altra unitat
(ascendents, descendents...).
6. Permetre l'accés a la tarifació social a unitats familiars amb dos habitatges, sempre i quan
el segon no generi cap benefici econòmic.
7. Que s’actuï amb celeritat donat que les persones afectades estan desconcertades en
aquests moments i que es faci amb participació. De tal manera que alumnes i
professionals que treballen en aquests serveis se sentin segurs davant la nova proposta i
la percebin com a positiva.
8. Recuperar els diners que es va preveure que es farien servir en l’aplicació de la tarifació
social i que no s’han utilitzat, pel baix nivell de sol·licituds emeses i fer-los servir per
beneficiar els usuaris.
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NOVA PROPOSTA DE TAULA DE BONIFICACIONS
•

Fórmula de càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar:
Despeses habitatge (màx.
Ingressos unitat familiar
800€/mes = 9.600€/any)
Nombre membres unitat familiar

•

Taula de reduccions en la quota en funció de la renda per càpita:
Renda per càpita de la unitat
% de reducció a la
familiar
quota

•

Fins el 40% de l'IRSC

80% de reducció

Fins el 50% de l'IRSC

70% de reducció

Fins el 60% de l'IRSC

60% de reducció

Fins el 70% de l'IRSC

50% de reducció

Fins el 80% de l'IRSC

40% de reducció

Fins el 90% de l'IRSC

30% de reducció

Fins el 100% de l'IRSC

20% de reducció

Fins el 110% de l'IRSC

10% de reducció

Fins el 120% de l'IRSC

5% de reducció

En base als criteris definits en aquesta proposta, la taula de límits de renda anual per unitat
familiar per accedir a reduccions en les quotes quedaria establerta de la següent manera:

Membres
unitat
familiar

Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció Reducció
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

1

12.787,09 13.583,87 14.380,64 15.177,41 15.974,18 16.770,96 17.567,73 18.364,50 19.161,28
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2

15.974,18 17.567,73 19.161,28 20.754,82 22.348,37 23.941,91 25.535,46 27.129,01 28.722,55
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3

19.161,28 21.551,60 23.941,91 26.332,23 28.722,55 31.112,87 33.503,19 35.893,51 38.283,83
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4

22.348,37 25.535,46 28.722,55 31.909,64 35.096,74 38.283,83 41.470,92 44.658,01 47.845,10
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5

25.535,46 29.519,33 33.503,19 37.487,06 41.470,92 45.454,79 49.438,65 53.422,52 57.406,38
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cerdanyola del Vallès, febrer del 2013
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