
El conjunt d’AMPA i AFA sotasignants manifestem que: 
 

- Estem rotundament a favor de millorar l'accés a les EBM, especialment per a 
les famílies amb menys recursos. Alhora, però, considerem que el principal 
obstacle per l’accés és el nombre de places insuficients. 

- El procés d’elaboració del nou sistema de tarifació s’ha fet sense comptar amb 
la participació de les AMPA i les AFA de les EBM. Sense saber si altres agents 
rellevants de l’educació de 0 a 3 anys també n’han quedat al marge, considerem que 
la definició d’un dels fonaments de la política educativa municipal no es pot fer sense 
incorporar la veu de les famílies. 

- Aspirem a la gratuïtat del 0-3 com a única garantia infal·lible de la universalitat 
del dret a l’educació en aquesta etapa que és considerada com a fonamental. 
Calen mesures que ens apropin a acabar amb el repagament d’aquest servei públic. 

- Estem en desacord amb la nova proposta de tarificació perquè creiem que no va 
en la direcció d’aquesta gratuïtat i que no és fruït del diàleg sinó una imposició, entre 
d’altres motius que desgranem a continuació. 

- Posem en dubte les estimacions facilitades sobre el volum de famílies que 
veuran incrementades les quotes (només un 28%). Enquestes fetes per algunes 
AMPA i AFA a famílies revelen percentatges de pujada molt superiors als fets 
públics (document amb els resultats de les enquestes). Voldríem conèixer els estudis 
amb els quals s’han elaborat les bases del sistema de tarificació proposat: rendes de 
referència, configuració dels trams, associació d’imports a cada tram, estimacions 
d’impacte en termes de baixada o pujada de les quotes, o preus mitjans d’escoles 
bressol privades, entre d’altres. En última instància constatem que qualsevol 
tarificació d’aquest tipus només redistribueix la càrrega entre famílies de classe 
treballadora mitjana i baixa i responsabilitza les primeres de fer front a la desigualtat 
social que no causen, i que de fet cada cop més també pateixen, i per tant genera 
tensions entre famílies. 

- Considerem que el grau de progressivitat en la fixació dels imports de les 
quotes és, des d’un punt de vista de justícia social, millorable. El tancament del 
tram màxim a ingressos superiors a 65.000€ en una família de tres membres (o 
73.000€ amb 4) dona com a resultat un mateix tractament per a una família que just 
assoleix aquests ingressos que a una amb el doble, el triple o molts més ingressos. 
El percentatge de renda familiar dedicada al pagament de la quota, utilitzada per 
justificar la igualtat en l’esforç requerida a tots els trams difícilment es pot mantenir 
proper al 7,5% de mitjana per aquest ampli darrer tram. Pel que fa als trams de 
tarifes, considerem que la tarifa del tram més alt hauria de correspondre a l’actual; 
només d’aquesta manera una tarificació d’aquest tipus podria ser considerada com a 
un pas cap a la gratuïtat. 

- Qüestionem la utilització dels ingressos bruts provinents de la renda com a 
única font per a la quantificació dels recursos familiars. El patrimoni pot 
comportar diferències molt grans en la capacitat de despesa de les famílies, i aquest 
sistema de tarifació no el té en compte. En aquest sentit, si els recursos necessaris 
per a finançar la baixada de quotes per a trams baixos prové de les administracions 
es dona una situació socialment més justa en termes fiscals, ja que s’estarien 
utilitzant recursos públics provinents d'impostos que han gravat no només la renda 
sinó també el patrimoni. Així, municipis com Montcada i Reixac, Vilanova i la Geltrú o 
Cerdanyola han tingut en compte aspectes lligats al patrimoni, com el nombre 



d’habitatges en propietat, a l’hora d’implantar la tarificació social. Aquest és un criteri 
que també es contempla des de Serveis Socials. D’altra banda, la renda bruta no té 
en compte la renda efectivament disponible després del pagament d’impostos. Si es 
fes ús de la renda neta o disponible es tindria en compte, com a mínim, els recursos 
realment disponibles per la unitat familiar. 

- Alertem sobre la infraestimació dels possibles efectes segregadors de la nova 
tarifació social. Dues de les afirmacions fetes públiques són que la quota màxima 
resultant queda encara per sota de la de les escoles bressol privades, i que el nivell 
la qualitat de les EBM és superior al de les primeres. Assumint amb orgull la hipòtesi 
que la qualitat és generalment més alta en les EBM, fem notar que el preu pot deixar 
de ser un element que decanti la balança en favor seu, i aquest fet combinat amb la 
major disponibilitat horària de les escoles bressol privades pot acabar provocant una 
pèrdua sensible de famílies dels trams alts. Aquesta pèrdua, cas de produir-se, 
podria accentuar la segregació escolar i repercutir a la llarga també en el nivell de 
qualitat de les EBM. 

 
Per tot això proposem: 
 

- La paralització provisional de la nova proposta de tarificació i l’inici immediat 
d’un procés participatiu per definir les formes de finançament de les EBM en el 
que les AMPA i AFA tinguin veu i vot, i que no es limiti a elaborar un sistema de 
tarificació, que en última instància volem eliminar per assolir la gratuïtat. 

- Prioritzar l’ús dels recursos per a l’increment del nombre de places ofertes. 
Aquest increment ha d’anar necessàriament lligat a una millora de les condicions 
laborals dels i les educadores de les EBM, així com un increment de personal. 
Sense esforços en aquest sentit (com per exemple la municipalització de tot el 
personal), anuncis com els de revisar el sistema de ràtios per fer-lo més flexible o 
establir horaris menys rígids suposaran a la pràctica un agreujament d’unes 
condicions laborals ja prou precàries. 

- L’assumpció de la necessària rebaixa de les quotes de les EBM per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, en situació de superàvit, i de la Generalitat de 
Catalunya, que en els pressupostos del 2017 contempla el compromís de recuperar 
la corresponsabilitat en el finançament de les EBM, elevar les seves aportacions 
progressivament i garantir partides suficients en beques per a assegurar l’equitat real 
en l’accés. Plantegem doncs que la necessària rebaixa de les quotes no 
representi cap increment per a les famílies. 

 
Volem aprofitar aquest escrit per expressar el nostre reconeixement a la tasca que 
desenvolupa el personal docent i no docent de totes les EBM. Cada dia demostren, 
més enllà de les conseqüències de les retallades en el sector de l’ensenyament públic, una 
gran qualitat humana i professional i una gran estima cap als nostres fills i filles.  


