
 

CASAL 2015 



CALENDARI 

Sol·licitud d’ajuts econòmics.            

       Del 18d’abril al 4 de maig 

Llistes provisionals de beneficiaris d’ajut 
econòmic. 25 de maig 

Període de reclamacions d’ajuts econòmics. 
Del 26 de maig al 5 de juny 

Llista definitiva de beneficiaris d’ajut 
econòmic. 15 de juny. 



QUE PAPERS CAL PRESENTAR 

 Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic. 

 Original i còpia del D.N.I. 

 Llibre de família. 

 En cas,que el/la tutora no sigui el/la progenitor/a, 
haurà de presentar la resolució de l’organisme que 
li ha atorgat la guarda. 

 Declaració de la renda de la unitat familiar 
(original i còpia)* 

 Certificat oficial de discapacitat. 

 Certificat de separació o divorci ( si escau, original i 
còpia, on consti el pacte econòmic) 

 



EN CAS QUE NO HI HAGI OBLIGACIÓ DE FER LA 
DECLARACIÓ DE LA RENDA. 

 Certificat d’imputacions integres de tots els membres de la unitat 
familiar o l’autorització telemàtica a l’Ajuntament. 

 Certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat 
familiar en edat activa. 

 El full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres en 
edat activa de la unitat familiar on viu l’infant. 

 La resolució com a beneficiari de PIRMI de la unitat familiar on viu 
l’infant. 

 En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres 
de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document 
acreditatiu ( emès per l’OTG ) on es consigna si cobren subsidi d’atur, 
com també la quantitat que perceben per  aquest concepte. 

 En cas de no disposar de la documentació acreditativa dels ingressos 
familiars, caldrà una declaració jurada dels ingressos no acreditables 
per cap organisme: ( data, quantitat,concepte i persona que els rep i 
signatura d’aquesta) 



RENDA PERSONAL DISPONIBLE PER 
UNITAT FAMILIAR 

 
De O a  6.140,00€ 

 
90% 

 
De 6.141,00€ a 9.959,66€ 

 
60% 

 
De 9.959,67€ a 12.000€ 

 
30% 

 
> 12.000€ 

 
x 


