
/ Informació Tarifació Social 

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma,per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha 
suposat limitacions temporals a la lliure circulació, a la pèrdua de treball per tancament d’empreses o bé la reducció 
de les seves plantilles a partir de març de 2020, degut a les mesures de quarantena i contenció del Reial Decret.

Davant l’impacte econòmic i social d’aquesta situació, es va acordar i publicar el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social dela Covid-19.Aquest Reial 
Decret pretén entre altres objectius, minimitzar l’impacte negatiu que la pandèmia tindrà sobre l’activitat producti-
va i el benestar de la ciutadania, ampliant les mesures adoptades �ns al moment amb un paquet econòmic i social 
que vol contribuir a evitar un impacte econòmic més enllà de la crisis sanitària. Sent un dels objectius de les mesu-
res adoptades en el seu capítol 1 de:

    - Reforçar la protecció de treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Cambrils vol implantar unes mesures de Tarifació Social a les activitats d’estiu de 
lleure i recreació per a la població de 3 a 17 anys (guarderia, programació formativa-lleure i servei de menjador).

Aquest estiu es reforçaran les activitats dirigides a infants de �ns a 17 anys, amb l’objectiu de compensar l’impacte 
del con�nament i la suspensió de les activitats escolars. Aquesta acció, acompleix també una funció de conciliació 
de la vida laboral i familiar, tant per aquelles famílies que ambdós progenitors treballen, com per aquelles que la 
seva prioritat passa per la inserció, i per tant requereixen de temps i disponibilitat horari per poder aconseguir 
aquest objectiu.

Aquesta actuació està en línia amb l’anunciada, el passat 2020, per part del Ministeri d’Educació i Formació Profes-
sional (MEFP): un cop �nalitzat el curs escolar, en el mes de juny, les administracions organitzaran o donaran suport 
a activitats de reforç i lúdiques. El que equival a la realització dels Casals d’estiu, que tradicionalment s’organitzaven, 
als que se’ls hi haurà de dotar d’un major contingut formatiu i sobretot hauran de tenir una funció socioeducativa 
per a compensar les noves vulnerabilitats produïdes per la derivada econòmica de la pandèmia.

Així doncs, l’Ajuntament de Cambrils va aprovar la tarifació social que s’aplicarà als preus públics de les activitats 
d’estiu (activitats esportives, formatives i de lleure) previstos a l’article 5. B1 de l’Ordenança reguladora de preus 
públics número 18, amb un nou apartat: En funció del nivell de renda i altres condicions socioeconòmiques pot 
minorar el preus  que paguen les persones usuàries en un  25, 50 i 75%  respectivament segons els barems determi-
nats.

· Què és la tarifació social?
Consisteix en la reducció dels imports o quotes d’algunes activitats municipals d'algunes  activitats municipals 
segons la situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència. Es pot sol·licitar per infants i joves de 3 a 17 
anys i que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.

· Quines reduccions hi ha? 
Hi ha boni�cacions del 25 al 75% de les activitats esportives i de lleure, dels serveis de guarderia i menjador i del 25 
al 50% en les activitats de l’Estendor de Joventut. Aquestes boni�cacions són segons els ingressos de la unitat fami-
liar de convivència (veure taula ecònomica).

· Qui ho pot demanar?
Poden demanar la tarifació social totes les unitats familiars de convivència amb �lls de 3 a 17 anys que hagin tingut 
uns ingressos màxims mensuals als mesos d’abril o maig segons taula de barems econòmics (veure apartat descrip-
ció del tràmit). Els infants han d’estar cursant el curs en un centre ordinari.

· Quin és el termini de presentació de sol·licituds?
A partir del 30 de maig de 2022.



· Quina documentació he de presentar per sol·licitar la tarifació social*?
Totes les sol·licituds:
_Formulari d’inscripció a les activitats.
_Acreditació dels ingressos de l'any 2021: declaració de la renta. 
En cas de no tenir declaració presentada caldrà aportar vida laboral, contractes de treball i nòmines, sentència de separació 
i pensió, certi�cat de l'atur o d'altres prestacionsrebudes segons cada cas*. 
- Acreditació Títol de família nombrosa o monoparental general o especial. 
- Acreditació d'infant amb un 33% de discapacitat.
- Víctimes de violència de gènere en els darrers dos anys. 
- Acreditació de davallada del 50% dels ingressos de la unitat  familiar de convivència com a conseqüència de la covid-19. 
- Acreditació que un dels progenitors es fa càrrec i té cura d'un familiar amb dependència.

En funció del nivell de renda i altres condicions socioeconòmiques pot minorar el preus que paguen les persones 
usuàries en un  25, 50 i 75%  respectivament segons els barems determinats, relacionats tot seguit:

*Excepcionalment, quan la situació econòmica familiar hagi empitjorat respecte la del 2021, es tindran en compte els 
ingressos econòmics del 2022.

25% 50% 75%

9,00€/setmana18,00€/setmana27,00€/setmanaCambri / Esportives 

_Activitats de 3 a 17 anys per franja horària de 4 hores (9 a 13 h i de 15 a 19h) 

_Servei d’acollida de 3 a 14 anys 

13,50€/setmana20,25€/setmanaAventura’t

18,75€/setmana37,50€/setmana56,25€/setmanaSummer Cambri

25% 50% 75%

2,62€/setmana5,25€/setmana7,87€/setmanaAcollida Setmana* 

0,75€/dia1,50€/dia2,25€/diaAcollida 1 dia puntual*

_Servei de menjador de 3 a 17 anys

25% 50% 75%

7,75€/setmana15,50€/setmana23,25€/setmanaMenjador Setmana* 

1,70€/dia3,40€/dia5,10€/diaMenjador 1 dia puntual*

10,00€/curs15,00€/cursl’Estenedor **

· On puc sol·licitar la tarifació social?
Al Palau Municipal d’Esports i Joventut (l’Estenedor) juntament amb la inscripció a les diferents activitats.
1. Empleneu el formulari especí�c i/o els documents necessaris per aquest tràmit. 
2. Escollir les activtats i tramitar inscripció, no es realitzarà cap cobrament �ns que s’hagi establert un barem.
Un cop s’hagi establert el barem es podrà formalitzar el pagament a les diferents activitats presencialment al Palau 
d’Esports o bé per correu electrònic. 



Tarifació 75% Tarifació 50% Tarifació 25%Nucli Familiar

Primer adult (sustentador 1)

Segon adult (sustentador 2)

Altres adults unitat familiar

Per a cada infant de la unitat

0,75 IRSC        426,84€/mes

0,25 IRSC        142,28€/mes

0,08 IRSC           45,52€/mes

0,12 IRSC           68,29€/mes

1,25 IRSC       711,40€/mes

0,50 IRSC       284,56€/mes

0,30 IRSC       170,73€/mes

0,25 IRSC       142,28€/mes

1,50 IRSC        853,68€/mes

0,75 IRSC        426,84€/mes

0,55 IRSC        313,01€/mes

0,50 IRSC        284,56€/mes

Llindar/mes 75% Llindar/mes 50% Llindar/mes 25%

Un adult i un infant

Un adult i dos infants

Un adult i tres infants

Un adult i quatre infants

Dos adults i un infant

Dos adults i dos infants

Dos adults i tres infants

Dos adults i quatre infants

Tres adults i un infant

Tres adults i dos infants

495,13 €

563,42 €

631,71 €

700,00 €

637,41 €

705,70 €

773,99 €

842,28 €

682,93 €

721,22 €

853,68 €

995,96 €

1.138,24 €

1.280,52 €

1.138,24 €

1.280,52 €

1.422,80 €

1.565,08 €

1.308,97 €

1.451,25 €

1.138,24 €

1.422,80 €

1.707,36 €

1.991,92€

1.565,08 €

1.849,64 €

2.134,20 €

2.418,76 €

1.878,09 €

2.162,65 €

Per aplicar  el sistema de tarifació social, es tindran en compte els ingressos que hagin tingut les unitats familiars 
de convivència durant l’any 2021 i es baremaran segons el quadre anterior. Un cop calculat en quin tram es 
situen per nivell de renda es podran aplicar altres conceptes. 

Saltaran un tram a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que compleixen els requi-
sits econòmics del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents: 
  1. Famílies que hagin sofert una davallada d’almenys el 50% dels ingressos de la unitat familiar de convivència 
com conseqüència de la Covid-19. 
  2. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.   
  3. L’infant amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. 
  4. Que un dels progenitors s’hagi de fer càrrec i tenir cura d’un familiar amb dependència. 

Saltaran dos trams a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que compleixen els 
requisits econòmics del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents: 
  5. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda a tal efecte 
  6. Víctimes de violència de gènere en els darrers 2 anys.  

Es podrà sol·licitar la tarifació social per les activitats de caràcter setmanal o mensual adreçades als infants de per 
3 a 17 anys i que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.  
Es podrà sol·licitar la tarifació social d’un màxim de 4 setmanes/cursos per infant. 

Barem que a partir de l’Índex de renda de su�ciència IRSC, té en compte els ingressos mensuals de la unitat familiar 
de convivència segons  el quadre adjunt:



Per aplicar  el sistema de tarifació social, es tindran en compte els ingressos que hagin tingut les unitats familiars 
de convivència durant l’any 2021 i es baremaran segons el quadre anterior. Un cop calculat en quin tram es 
situen per nivell de renda es podran aplicar altres conceptes. 

Saltaran un tram a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que compleixen els requi-
sits econòmics del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents: 
  1. Famílies que hagin sofert una davallada d’almenys el 50% dels ingressos de la unitat familiar de convivència 
com conseqüència de la Covid-19. 
  2. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.   
  3. L’infant amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. 
  4. Que un dels progenitors s’hagi de fer càrrec i tenir cura d’un familiar amb dependència. 

Saltaran dos trams a la baixa en el % de tarifació social les unitats familiars de convivència que compleixen els 
requisits econòmics del quadre 3 i a més es trobin en un dels supòsits següents: 
  5. Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda a tal efecte 
  6. Víctimes de violència de gènere en els darrers 2 anys.  

Es podrà sol·licitar la tarifació social per les activitats de caràcter setmanal o mensual adreçades als infants de per 
3 a 17 anys i que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.  
Es podrà sol·licitar la tarifació social d’un màxim de 4 setmanes/cursos per infant. 

RECORDEU:
Si us voleu acollir a la Tarifació Social i inscriure el vostre nen/a a les activitats d’estiu, cal seguir aquest ordre:

_1. Inscripció i Sol·licitud de Tarifació Social presencialment al Palau d’Esports a partir del 30 de maig.

_2. Rebre la noti�cació, es comunicarà a l’interessat/da la reducció a la qual té dret.

_3. Tramitar el pagament per les activitats d’estiu boni�cades. Com es pot fer aquest tràmit:
  - Presencialment al Palau Municipal d’Esports.
   -Per correu electrònic a esp@cambrils.cat, prèvia transferència bancària al compte indicat.   

Imprescindible en els dos tràmits aportar tota la documentació sol·licitada.


