EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

INFORMACIÓ SOBRE LA BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL. CURS 2021-2022
L’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic pel serveis d’escola bressol per incloure la bonificació per les quotes
d’escolarització i menjador.
Podeu consultar el text íntegre de l’ordenança al web de l’Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canet de Mar - Ordenances Reguladores de Preus Públics 2022

Beneficiaris
Podran gaudir de les reduccions en el preu per serveis d’escolaritat i de menjador (dinar
i berenar) les persones obligades al pagament de la quota que:
-

estiguin empadronades al municipi

-

acreditin que el nivell de renda familiar no supera els llindars previstos

-

no posseeix altres béns immobles diferents de l’habitatge habitual.

Bonificacions
Nivell de renda de la unitat de convivència
Reducció
Renda inferior al màxim anual establerts als requisits econòmics 50%
segons tipologia de la unitat de convivència
Renda inferior al 25% del màxim anual establert als requisits econòmics 90%
segons tipologia de la unitat de convivència

Llindar de renda
El llindar màxim anual de renda familiar no superi:

1 adult
2 adults
3 adults
4 adults

1 menor
14.275,85€
19.766,65€
22.512,00€
25.257,35€

2 menors
17.570,30 €
23.061,10 €
25.806,45 €
28.551,80 €

3 menors
20.864,75 €
26.355,55 €
29.100,90 €
31.846,25 €

4 menors
24.159,20 €
29.650,00 €
32.395,35 €
35.140,70 €

5 menors
27.453,65 €
32.944,45 €
35.689,80 €
38.435,15 €

Per al càlcul de la renda de la unitat familiar, es tindrà en compte els ingressos familiars
de l'exercici fiscal immediatament anterior al de l'inici del curs.
Per tal d'establir la base de càlcul anual de la renda de la unitat familiar es tenen en
compte la totalitat dels ingressos anuals bruts i relaciona el total d'ingressos amb el
nombre total de membres de la unitat familiar.
Quan no hi hagi obligació de declarar per a l'IRPF per no superar els imports establerts
a la normativa de l'Impost, la renda familiar es determinarà en aquests casos per la suma
dels rendiments del treball, els rendiments de l'arrendament de béns immobles, els
rendiments dels comptes bancaris i altres rendiments del capital mobiliari.
Es consideraran membres de la unitat familiar:
- L’infant per al qual es sol·licita la beca.
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’infant.
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En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’infant és compartida
es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar.
Si la guàrdia i custòdia s’atribueix a un sol tutor, no serà membre computable
aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’afegirà a la renda del tutor
la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
En el cas de viudetat, aquesta s’haurà de justificar amb el llibre de família o certificat
de defunció, si no s’està en possessió del carnet de família monoparental vigent.
-

Els/les germans/es de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen al
domicili familiar a la data de la inscripció o matrícula.
Es consideren membres de la unitat familiar, i per tant, germans/es de l’infant,
aquells/es que hi convisquin segons el padró i comparteixin amb ell/a un o els dos
tutors.
- Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial
que segons el padró que conviuen en el domicili familiar a data de la inscripció o
matrícula.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o
sense relació de parentiu amb l’infant.

Documentació obligatòria a totes les peticions
- Sol·licitud model.
- Fotocòpia DNI/NIE del sol·licitant.
- Volant/certificat de convivència actual.
- En cas de separació o divorci conveni regulador que acrediti guàrdia i custòdia així
com pensió d’alimentació i/o compensatòria.
- Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones físiques(IRPF) de l’exercici
2020, o certificat negatiu de renda, de les persones adultes que integren la unitat de
convivència i, en cas de separació o divorci amb custòdia compartida, també el tutor no
convivent.
- Declaració responsable en la que es faci constar que no posseeix bens mobles o
immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que tingui un dret de propietat,
possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració,
possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la
necessitat per a la qual es sol·licita la reducció.
En cas contrari, indicar quins.
- Qualsevol altre que li requereixi l’administració per verificar el compliment dels
requisits.

Presentació i resolució de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica a través del
portal de tràmits de l’Ajuntament de Canet de Mar o l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
de Canet de Mar, carrer Ample, 11.
L'ordenança estableix una data d'aplicació en funció de la quinzena en què es presenta
la sol·licitud: si la sol·licitud es presenta la primera quinzena del mes, la bonificació
s’aplicarà en el mes posterior, si es presenta en la segona quinzena, en el segon mes
posterior. Per tant, si les sol·licituds es presenten entre el 26 de gener i el 15 de febrer,
les reduccions s'aplicaran a la quota de març.

