
 

 
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
Ajuts individuals de menjador escolar del Consell  

Comarcal del Maresme pel curs 2015-16:  
del 5 al 20 de maig del 2015. 

Prestacions econòmiques pel menjador de  
l’Escola Bressol pel curs 2015-16:  
del 5 al 20 de maig del 2015. 

Prestacions econòmiques pel casal d’estiu 2015:  
del 5 al 20 de maig del 2015. 

 
 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
Centre Cívic “La Fàbrica” 

c/ Domenec Carles, 21 Cabrils 
(prèviament cal demanar dia i hora amb 

l’Educadora Social al telèfon 93.750.94.98). 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA 
 
Les famílies que considerin que tenen dificultats econòmiques per 
a fer front a la quota mensual de l’Escola Bressol Municipal de 
Cabrils, poden sol·licitar cita amb els Serveis Socials Municipals 
per valorar la seva situació socio-econòmica d’acord amb els 
criteris establerts en el Reglament per a l’atorgament de 
prestacions econòmiques i/o serveis socials bàsics per necessitats 
socials per l’Ajuntament de Cabrils, publicat en el BOPB el 27 de 
desembre de 2012, i en el DOGC número 6294 de 16 de gener de 
2013.  
 
 
 
 
 

 
 
 

SESSIÓ INFORMATIVA 
 

DIMARTS 28 D’ABRIL DE 2015 
MATÍ: 10 h. 

TARDA: 17 h. 
 

CENTRE CÍVIC “LA FÀBRICA” 
c/ Domenec Carles, 21 Cabrils 

 
 



 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PEL CURS 2015-16. 
 
1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els nens/es empadronats i residents al 
municipi de Cabrils dels 3 als 16 anys d’edat.  
 
En tots els casos s’han de reunir les següents condicions:  
 
a) Que tinguin una renda familiar anual disponible per unitat familiar igual o 
inferior a 1,5 % de l’IRSC més 1.500 € per membre, excloent el sustentador 
principal.  
 
LLINDAR DE RENDA (IRSC ANUAL 2015: 7.967,73 €) 

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR LLINDAR RENDA FAMILIAR 
1 11.951,60 €/ANUAL 
2 13.451,60 €/ANUAL 
3 14.951,60 €/ANUAL 
4 16.451,60 €/ANUAL 
5 17.951,60 €/ANUAL 
6 19.451,60 €/ANUAL 

 
b) Que es trobin en una situació social desfavorable acreditada pels òrgans 
competents.  
  
2. Amb caràcter general NO es podran atorgar els ajuts a les famílies que 
tinguin una renda disponible anual per unitat familiar superior a 1,5 % de l’IRSC 
més 1.500 € per membre, excloent el sustentador principal.  
 
3. En cas d’incidències o irregularitats amb l’AEAT les sol·licituds podran quedar 
denegades si no es realitzen les esmenes oportunes. 
 
 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PEL MENJADOR DE L’ESCOLA 
BRESSOL PEL CURS 2015-16  I  PEL CASAL D’ESTIU 2015. 

 
1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els nens/es empadronats i residents al 
municipi de Cabrils fins als 15 anys d’edat.  
 
2. No disposar de mitjans econòmics suficients per cobrir les necessitats 
bàsiques  i/o per afrontar les despeses derivades d’una situació social 
desfavorable.  
 
Les valoracions de les prestacions econòmiques i la documentació requerida per 
aquestes, seguiran els criteris establerts en el Reglament per a l’atorgament de 
prestacions econòmiques i/o serveis socials bàsics per necessitats socials per 
l’Ajuntament de Cabrils, publicat en el BOPB el 27 de desembre de 2012, i en el 
DOGC número 6294 de 16 de gener de 2013.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR. 
 
1. Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de residència del sol·licitant i dels 
membres de la unitat familiar.  
 
2.  Fotocòpia del Llibre de Família, dels pares i dels fills menors. 
 
3. Volant de convivència.  
 
4. Original i fotocòpia dels justificants d'ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar majors de 16 anys: 

 
• Si es troben treballant: Els fulls de salari (gener’15-abril’15). 
• Si es troben aturats: Certificat de prestacions on consti si és perceptor de subsidi i 

de l’import de la prestació (aquest document s’ha de demanar a l’oficina de l’INEM). 
• Si són pensionistes: Certificat de Pensió emès per l’INSS. 
• En el cas de no poder documentar ingressos: Certificat negatiu d’ingressos i/o 

declaració responsable d’ingressos. 
 
5. Original i fotocòpia de la última declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.  
 
6. Original i fotocòpia del certificat de vida laboral (aquest document s’ha de demanar 
per Internet a www.seg-social.es o al telèfon 901.50.20.50) de tots els membres de la 
unitat familiar majors de 16 anys. 
 
7. Original i fotocòpia dels tres últims rebuts de lloguer o hipoteca. 
 
8. Original dels extractes bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes de tots 
els membres de la unitat familiar. 
 
9. Certificat de deutes econòmics s’hi s’escau.  
 
10. En cas de ser beneficiari de l’ajut per al pagament del lloguer a arrendataris amb risc 
d’exclusió social, Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya on s’especifiqui 
l’import i la durada de l’ajut.  
 
11. En cas de discapacitat i/o dependència del sol·licitant o d’algun membre de la unitat 
familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. 
 
12.  En cas d’infant en acolliment: Resolució de la DGAI o de l’EAIA. 

 
13. En cas de situació familiar nombrosa i/o monoparental: document que acrediti la 
situació. 
 
14. En cas de situació familiar de separació de fet: el document notarial o la fotocòpia dels 
justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta 
situació. 
Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la fotocòpia de la resolució judicial que determini 
aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador. 
En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació 
acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments. 
 
L’Ajuntament podrà demanar documentació complementària en aquells casos 
que es consideri oportú. 

http://www.seg-social.es/

