
 
 
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Les entitats i empreses socials que gestionen escoles 
bressol municipals denuncien la retallada de més del 
50% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya per 
al finançament d’aquests centres i posen en dubte el 
càlcul de cost anual per plaça que fa la Conselleria 

d’Ensenyament 
 

Barcelona 14 de juny de 2012 

 

Davant les declaracions de la Consellera d’Ensenyament en el marc de la comissió 
mixta d’educació sobre la proposta d’aportació de la Generalitat  de Catalunya de 
875 € per al finançament de les escoles bressol municipals pel proper curs 2012-
2013, des de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya 
(AEISC) volem expressar la nostra profunda preocupació per la retallada 
de més de 50% que això suposa, així com per les implicacions que té en 
relació a la qualitat d’aquest servei educatiu, la qualitat de l’ocupació i la 
sostenibilitat de les entitats i empreses socials que gestionen aquests 
centres. 

El model de finançament de les Escoles Bressol Municipals s’havia basat, fins ara, 
en un sistema de terços, amb cofinançament a parts iguals de l’administració 
pública local, de l’autonòmica i de les pròpies famílies. Si bé per al curs passat ja va 
haver-hi una reducció de l’aportació de 1.800 € a 1.600 €, l’aportació anunciada per 
la Consellera Rigau aquesta mateixa setmana posa de manifest l’abolició d’aquest 
sistema de terços i, per tant, un increment de les quotes de les famílies i/o una 
major aportació per part dels Ajuntaments. 

Malgrat s’exposi com una mesura d’ajust conjuntural, a curt termini 
aquestes retallades tindran un impacte directe en la gestió del servei ja 
que s’està demanant a les entitats gestores que es garanteixi el mateix 
servei amb menys recursos.  

En relació a l’estudi intern que ha realitzat el Departament d’Ensenyament sobre el 
cost de la plaça pública de llar d’infants, des de l’AEISC reclamem explicacions 
sobre com s’ha realitzat aquest càlcul ja que, mentre s’afirma que 
ascendeix a 3.420 €, les entitats que representem asseguren que el cost 
promig és de 4.440 €. Però el ball de xifres no acaba aquí: el càlcul que fa la 



Diputació és de 5.400 € per plaça i pel què fa a les escoles bressol gestionades per 
la pròpia Generalitat superen els 7.000 € per alumne i any.  

En qualsevol cas, exigim que se’ns clarifiqui de quina manera es pretén que les 
entitats gestores puguem garantir la qualitat del servei i de l’ocupació en els 
centres municipals d’educació infantil. És evident que s’està posant en qüestió 
el model d’escoles bressol construït fins ara i, en aquest sentit, si bé estem 
d’acord amb el Govern que davant el context actual és necessari repensar 
la viabilitat del model, en cap cas pensem que això hagi d’anar en 
detriment de la qualitat d’aquest servei educatiu de responsabilitat 
pública. 

No hem d’oblidar que la xarxa pública d’Escoles Bressol amb què compta el país té 
el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya l’any 2004 donant lloc a la Llei 5/2004, de 
creació de llars d'infants de qualitat, com a resultat d’un pacte legislatiu per donar 
resposta a necessitats educatives i socials. 

Finalment, com a organització empresarial que representa al conjunt d’entitats i 
empreses socials que gestionen escoles bressol municipals des d’una voluntat 
expressa no mercantil a Catalunya, l’AEISC exigeix també a la Conselleria  
informació detallada sobre quina serà la seva aportació a les llars infantils 
concertades i, de la mateixa manera, quines mesures d’ajustament aplicarà a les 
escoles bressol públiques que gestiona directament. Considerem que l’esforç que 
se’ns està demanat hauria de ser compartit amb la resta de models de gestió 
existents i per tant, que no recaigui – exclusivament - en les escoles bressol 
municipals. 

 

 
Per més informació contacteu amb:      Laia Grabulosa 

93.268.85.60 

682.48.77.24 

direccio@aeisc.net 

 

 

L’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) 
integra a les entitats i empreses privades sense ànim de lucre del sector de 
l'acció social, que proveeixen professionalment serveis d’atenció a les 
persones i/o gestionen empresarialment recursos i serveis 
socials, sòciosanitaris i sòcioeducatius d’interès col·lectiu des d’una 
voluntat expressa no mercantil a Catalunya, i que de manera voluntària 
sol·liciten la seva afiliació. En el seu conjunt, aplega al voltant de 300 
organitzacions i 25.000 professionals. 

 


