
Sol·licitud d’ajuts per a famílies amb infants esco laritzats al 1r 
cicle d’educació infantil en escoles bressol privad es de Sant 
Celoni per al curs 2015-2016 
Per aquest curs 2015-2016, l’Ajuntament de  Sant Celoni obre la convocatòria per 
sol·licitar ajuts per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d’educació infantil en 
escoles bressol privades de Sant Celoni per al curs 2015-2016.  

ON: A l’Àrea de Cultura i Educació. Edifici La Rectoria Vella (Passeig de la Rectoria 
Vella, s/n) 
QUAN: De setembre de 2015 a juny a 2016 
HORARI:   Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h        
Requisits  

1. Estar empadronat a Sant Celoni i La Batllòria. En el cas de ser resident, no empadronat, 
caldrà justificar aquesta situació. 

2. Estar matriculat en la modalitat de matí i tarda, o de matí, en un centre autoritzat per el 
Departament d’Ensenyament, que hagi subscrit conveni, amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni, com a entitat col·laboradora per a l’execució dels ajuts. 

3. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació 
socioeconòmica familiar. 

4. No superar el llindar d’ingressos indicat a la Base 3. 
5. No ésser perceptor d’ajuts per al mateix concepte. 

 
Criteris econòmics per establir la quantia dels aju ts 
Es limita la percepció dels ajuts al llindar dels ingressos equivalent al doble de l’Indicador de 
Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la 
Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. El percentatge 
d’ajut es determinarà de la següent manera: 

Composició Unitat de Convivència Situació econòmica (IRSC x 2) 

Dos membres 1.479,72 €/mensuals 
Tres membres 1.821,18 €/mensuals 

Quatre membres 2.162,66 €/mensuals 
Cinc membres 2.504,12 €/mensuals 

Sis membres o més 2.845,60 €/mensuals 
 
L’import dels ajuts, en funció del tram de IRSC, poden ser: 
 

Trams de la situació econòmica (IRSCx 2)  Percentatge sobre l’ajut 
màxim 

Ajut  

Servei matí i tarda  
Ingressos inferiors al 33,3% de l’IRSC x 2 100,00% 107,20 €/mensuals 
Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC x 2 66,66% 71,46 €/mensuals 
Ingressos entre el 66,7% i el 100% de l’IRSC x 2 33,33% 35,73 €/mensuals 

Servei matí  
Ingressos inferiors al 33,3% de l’IRSC x 2 100,00% 73,74 €/mensuals 
Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC x 2 66,66% 49,16 €/mensuals 
Ingressos entre el 66,7% i el 100% de l’IRSC x 2 33,33% 24,58 €/mensuals 

 
Per calcular l’IRSC s’utilitzarà la fórmula següent: 

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat fa miliar – lloguer (màxim 569,12 €) 
hipoteca (fins un màxim de 853,68 €)   

Veure documentació que cal portar al darrera 
No s’acceptaran sol·licituds fora de termini 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: Àrea de Cultura i d’Educació.  Rectoria Vella. Passeig de 
la Rectoria Vella, s/n . Telèfon:  93 864 12 13 educacio@santceloni.cat 
 



DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD D’AJUT  

 Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE passaport de la sol·licitant i de tots els membres 
que formen la unitat de convivència. 

 
   Full de matriculació de l’escola bressol 

Documentació econòmica 
 

 Autorització d’accés a dades fiscals de tots els membres de la Unitat de 
Convivència. 

 
 Darrer rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual 

 
En cas que la situació econòmica hagi variat respec te la última declaració 
d’hisenda, cal aportar la següent documentació: 
 

 Informe de la vida laboral del/de la sol·licitant i de cadascun dels membres que 
formen la unitat  de convivència en edat laboral. Portar original i fotocòpia.(es pot 
sol·licitar al 901 50 20 50) 

 
 En cas de ser treballador/a, fix/a o temporal, per compte d’altri, els fulls de salari o 

certificat equivalent dels últims 6 mesos. Portar original i fotocòpia. 
 

 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els 
períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia 
que perceben. Portar original i fotocòpia. 

 
 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. Portar original i fotocòpia. 

 
 En cas de ser autònoms o empresaris, compte de resultats o d’explotació de 

l’empresa. 
 
Documentació social 
 

 Carnet de família monoparental – tipus especial, si és el cas. Portar original i 
fotocòpia. 
 

 Carnet de família nombrosa – tipus especial, si és el cas. Portar original i fotocòpia 
 

 Llibre de família. Portar original i fotocòpia. 
 

 En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat 
familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. Portar 
original i fotocòpia. 

 
 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa 

del grau de dependència. Portar original i fotocòpia. 
 

  En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de 
l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet. Portar original i fotocòpia. 

 
 En cas de separació legal, la resolució judicial que determina aquesta situació, 

incloent-hi el conveni regulador 
 

  En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la 
denúncia de  l’incompliment. 


