


OBJECTIU 
GARANTIR L’ACCÉS AL PRIMER CICLE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL

COM?
DEFININT QUOTES SEGONS LA 

CAPACITAT ECONÒMICA DELS USUARIS I 
EL NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT 

FAMILIAR



RENDES FAMILIARS QUE OBTENEN 
BONIFICACIÓ

BONIFICACIONS ENTRE 25 I 90% DE 
DESCOMPTE EN LA QUOTA 

ESCOLARITZACIÓ



COM PUC SABER LA QUOTA RESULTANT?

Avís: l'Ajuntament informa que l'objectiu d'aquest simulador és orientar les famílies sobre el cost aproximat 
de la quota mensual, en funció de les variables que s'hi incloguin. El resultat de l'operació no implica un 
dret contractual ni té validesa a efectes de matrícula.



PREFERIBLEMENT DE MANERA TELEMÀTICA A TRAVÉS 
FORMULARI DE LA WEB.
PRESENCIALMENT:
26 de novembre: de 8.30 a 10.30 hores
27 de novembre: de 12.30 a 14 hores
3 de desembre: de 8.30 a 10.30 hores
4 de desembre: de 12.30 a 14 hores
SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT (PLAÇA DE LA VILA, 1)
No s'acceptarà cap altra sol·licitud, fora aquest termini; excepte en 
els casos en què s'hagi de presentar una nova sol·licitud a causa 
d'una revisió d'alguna de les condicions particulars de la família.

QUAN SOL·LICITAR-LA PER AL CURS 2020-2021?

Data sol·licituds propers cursos: JULIOL

ENTRE 23 DE NOVEMBRE i 4 DE DESEMBRE

COM SOL·LICITAR-LA? 



Forma d’acreditació documental (art 8 Od Fiscal)
a) La documentació acreditativa s'ha de presentar en l'imprès normalitzat serà la següent:

• El nom, cognoms, NIE o NIF dels dos tutors, així com el nombre de persones que 
conformen la unitat familiar (incloent els tutors, l'alumne i els germans que la conformen) 
d'acord amb els criteris establerts al punt 6.

• Només en el cas que hi hagi custòdia no compartida s'haurà d'acompanyar la sentència 
de separació o divorci completa.

• També constarà a la sol·licitud de bonificació social, si és el cas, que en el curs pel qual 
es matricula l'alumne hi haurà dos o més infants de la mateixa unitat familiar matriculats a 
les llars d'infants municipals (coexistint al mateix curs escolar, encara que sigui a grups 
d'edat diferents).

• Autorització a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  signada pels membres de la 
unitat familiar majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades 
fiscals de l'Agència Tributària.

• Es farà constar també si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al 
33% indicant quines i en quin grau i s'hauran d'aportar original i fotocòpia per efectuar la 
comprovació.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?



Forma d’acreditació documental (art 8 Od Fiscal)
b)A la sol·licitud de bonificació social hauran de constar les dades 
complertes i les signatures dels tutors que formen la unitat familiar. 
Només constaran les dades d'un tutor en el cas de famílies 
monoparentals amb carnet vigent o per aquelles famílies al llibre de 
família de les quals només hi consta un tutor.

c) En els casos de separació o divorci amb custòdia compartida el full 
de sol·licitud de bonificació social haurà d'estar signat per ambdós 
tutors.

En els casos de separació o divorci on la custòdia la tingui un sol 
tutor, aquest és el que haurà de formalitzar la petició, acompanyant-la 
de carnet de família monoparental si el té. En aquests casos el tutor 
que no tingui la custòdia no constarà com a membre de la unitat 
familiar.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?



d) Documentació complementària, si s'escau:

S’haurà de presentar original i fotocopia de la documentació:
* en el cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria.
* Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
* en el cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes 

d'inscripcions de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia 
corresponent.

* Certificat expedit per l'INSS o ICASS en el cas de percebre pensió de 
jubilació, invalidesa o viudetat, pensió no contributiva per jubilació o 
invalidesa, o altres prestacions econòmiques.

* Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.
* En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.
* en el cas de separació o divorci :

- Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació 
aprovat per l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o 
pensions d'aliments.

- Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment 
d'execució de sentència per impagament de pensió d'aliments.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?



Heu d’introduir a les caselles destinades a aquests efectes els 
ingressos anuals bruts del pare i la mare corresponents a l’exercici 
2019.

Per a futures convocatòries, si no heu fet la declaració encara, podeu 
demanar per internet les dades de la renda de l’any que correspon al 
web de l’Agència Estatal Tributària. Al web de l’AEAT indicat podeu 
demanar les dades fiscals o l’esborrany de renda de l’exercici. Per 
obtenir les dades o l’esborrany de la declaració heu de tenir a mà el 
vostre DNI o NIE i la renda presentada l’any anterior. L’AEAT us 
demanarà l’import d’alguna casella concreta de la renda i un telèfon 
mòbil, al qual enviaran número PIN per accedir al document.

Amb la declaració de renda del 2019, heu de fer constar la suma de 
les Caselles 435 + 460, corresponents a la base imposable general i la 
base imposable de l’estalvi del model D-100 “Impost sobre la renda de 
les persones físiques” del pare i la mare o tutors legals. Si la renda 
presentada és conjunta per als dos tutors n’hi ha prou que introduïu 
les dades a la primera casella, i deixeu a zero la segona.

COM CALCULAR LA RENDA ANUAL BRUTA?



Les dades que indiqueu al simulador serveixen únicament per a 
orientar-vos del cost que tindrà per vosaltres el servei de bressol. Una 
vegada feta la matrícula, la sol·licitud de quota bonificada s’haurà de 
tramitar en els següents 5 dies hàbils, i l’Ajuntament consultarà 
directament a la AEAT les dades relatives a la renda efectiva del 2019 
dels pares o tutors, i serà aquesta consulta la que servirà per calcular 
la tarifa a aplicar. En posteriors convocatòries, es podrà fer quan la 
AEAT habiliti el servei corresponent, previsiblement a mitjans de 
juliol. Rebuda la sol·licitud, la regidoria d’Educació enviarà una 
notificació als pares indicant quin tram de tarifa els correspondrà al 
curs 2020-2021.

Si la consulta a l’AEAT retorna el missatge que el pare o la mare 
estava obligat a declarar i no ho va fer, s’enviarà una notificació als 
tutors de l’infant, en què se’ls indicarà que tenen 30 dies naturals per 
presentar correctament la documentació acreditativa de la renda del 
2019. En cas que no presentin aquesta documentació, s’aplicarà la 
tarifa corresponent al tram 5.

COM CALCULAR LA RENDA ANUAL BRUTA?



En el cas que algun dels tutors no disposi de DNI o NIE (només 
tingui passaport), el full de matrícula de l’infant que presenteu 
a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al país 
d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent.

COM CALCULAR LA RENDA ANUAL BRUTA?



Es revisarà el càlcul un cop començat el curs en les següents circumstàncies:
* Canvi en la situació econòmica que s'haurà de comunicar per escrit a 

través del registre de l'Ajuntament, acreditant-la amb la documentació 
necessària. Si el canvi de situació econòmica implica una disminució de la 
bonificació i no es comunica, l'Ajuntament ho penalitzarà amb l'aplicació, 
amb caràcter retroactiu i fins a la finalització del curs, de la tarifa sense 
bonificació.

* Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun pare o tutor legal 
dels alumnes matriculats. En aquest cas, s'haurà de presentar la 
sol·licitud de revisió juntament amb la còpia del certificat de defunció.

* Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, si la 
guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre 
computable aquell ex cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'haurà 
d'afegir a la renda del tutor que tingui la custòdia exclusiva la pensió 
establerta a la sentència. En aquest supòsit, s'haurà d'adjuntar a la 
sol·licitud, la sentència o conveni de divorci i/o separació i el volant de 
convivència actualitzat. Si el divorci o separació legal contempla la 
guàrdia i custòdia compartida no hi haurà revisió de la tarifació.

CIRCUMSTÀNCIES DE LA REVISIÓ:



L'Ajuntament podrà revisar, quan ho consideri oportú, les 
quotes als usuaris del servei, per adaptar-les als possibles 
canvis de situació econòmica de les famílies.

Així mateix, l'Ajuntament, podrà revisar i/o treure la bonificació 
en aquells casos d'absències reiterades dels infants o en els 
casos de nous deutes per impagament amb l'Ajuntament.

CIRCUMSTÀNCIES DE LA REVISIÓ:



QUINS SÓN ELS TRAMS DE RENDA?

Famílies

Esca
les 
d’eq
uival
ènci
a

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

 Família de 2  Membres  o 
monoparental

1,5 Per sota de 
11.951,60 €

De 11.951,60 € a 
17.927,39 €

De 17.927,39 € a 
23.903,19 €

De 23.903,19 € a 
35.854,79 €

Per sobre de 
35.854,79 €

 Família de 3  Membres  o 
monoparental

1,8 Per sota de 
14.341,91 €

De 14.341,91 € a 
21.512,87 €

De 21.512,87 € a 
28.683,83 €

De 28.683,83 € a 
43.025,74 €

Per sobre de 
43.025,74 €

 Família de 4  Membres 
o monoparental

2,1 Per sota de 
16.732,23 €

De 16.732,23 € a 
25.098,35 €

De 25.098,35 € a 
33.464,47 €

De 33.464,47 € a 
50.196,70 €

Per sobre de 
50.196,70 €

 Família de 5  Membres  o 
monoparental

2,4 Per sota de 
19.122,55 €

De 19.122,55 € a 
28.683,83 €

De 28.683,83 € a 
38.245,10 €

De 38.245,10 € a 
57.367,66 €

Per sobre de 
57.367,66 €

 Família de 6  Membres  o 
monoparental

2,7 Per sota de 
21.512,87 €

De 21.512,87 € a 
32.269,31 €

De 32.269,31 € a 
43.025,74 €

De 43.025,74 € a 
64.538,61 €

Per sobre de 
64.538,61 €

 Família de 7  Membres  o 
monoparental

3 Per sota de 
23.903,19 €

De 23.903,19 € a 
35.854,79 €

De 35.854,79 € a 
47.806,38 €

De 47.806,38 € a 
71.709,57 €

Per sobre de 
71.709,57 €

Bonificació en % 90,00 % 70,00 % 40,00 % 25,00 % 0,00 %



QUINES SÓN LES QUOTES RESULTANTS?

QUOTA DESCOMPTE DESCOMPTE

192 euros Sense bonificació

144 euros 25% de bonificació

115,20 euros 40% de bonificació

57,60 euros 70% de bonificació

19,20 euros 90% de bonificació



GRÀCIES PER 
LA SEVA ATENCIÓ
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