
 
 

Annex IV. Tarifació progressiva dels casals infantils  

 
La tarifació progressiva dels casals infantils regulada en aquest annex s’aplicarà als 
infants inscrits als casals infantils (Casal de lleure municipal), empadronats a la Garriga. 
 
Els infants inscrits al casal, no empadronats a la Garriga, se’ls hi aplicarà el tram 9. 
 
Beneficiaris 

 

Es beneficiaran dels trams establerts totes les persones que en el moment de sol·licitar 
la tarifació progressiva estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda 
familiar correspongui als trams establerts, entenen per renda familiar (RF): 
RF= (Ingressos unitat familiar – Despeses d’habitatge) segons membres de la unitat 
familiar. 
 
Els ingressos de la unitat familiar seran els ingressos de totes les persones que 
conviuen al mateix domicili que la persona sol·licitant. 
 
Les despeses d’habitatge seran les corresponents al lloguer de l’habitatge o el 
pagament d’una hipoteca fins a un màxim de 750,00 euros mensuals. 
 
Segons el que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter 
econòmic, són unitats familiar i unitats de convivència les que determinen els articles 2 
i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a famílies. 
 
Sol·licituds 

 

Les propostes es presentaran, telemàticament, mitjançant el formulari específic de 

sol·licitud de l’Ajuntament de la Garriga. Les sol·licituds, en les quals hi haurà de 

constar el nom de l’infant inscrit i el del seu pare/mare o tutor/a, degudament 

emplenades, hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa que 

justifiqui la concessió de la tarifació , referida a la unitat familiar. 

La persona sol·licitant de la tarifació progressiva podrà autoritzar, en el moment de 

realitzar la sol·licitud, a l’Ajuntament de la Garriga per tal de consultar les seves dades 

tributàries a l’AEAT (Agència Espanyola d’Administració Tributària). Aquestes són les 

que es tindran en compte a efectes del càlcul econòmic. 

Si la situació econòmica ha patit un canvi substancial, en referència a les darreres 

dades de l’AEAT, aquesta s’haurà de justificar documentalment. 

 



Documentació a presentar per establir el tram de pagament: 
 

a) Volant d’empadronament col·lectiu. 
b) Justificant de pagament de lloguer o hipoteca. 
c) Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar en edat laboral 
( a excepció dels/les estudiants majors de 16 anys que hauran d’aportar 
inscripció/matrícula): 

1. Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 
2. En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari (nòmines o 

certificat equivalent) dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts. 
3. En el cas d’estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 

(ERTO)  el certificat d’empresa en què s’acrediti que la persona sol·licitant està 
inclosa en un ERTO. 

4. En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de 
Treball de la Generalitat o document equivalent en què consti si es percep la 
prestació d’atur i la seva quantia. 

5. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol 
tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la 
documentació que es relaciona  a continuació en funció de la font o fonts 
d’ingressos. 

• En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu o document equivalent 
de la percepció d’una pensió i de  la seva quantia actualitzada. 

• En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, 
el certificat acreditatiu on indiqui l’import rebut. 

6. En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors:  

• Declaració responsable on s’especifiqui: els ingressos de tots els 
membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos 
de  tota la unitat familiar 

7. En el cas de persones autònomes, declaració de la Renda i/o beneficis i pèrdues 
del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d’ingressos. 

8. Si és el cas, el conveni o sentència de divorci/separació. En cas que estigui en 
tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant 
d’interposició de la demanda, document notarial...). 

9. En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que la persona 
obligada al pagament no pagui, s’ha d’acreditar la denúncia d’aquest fet. Si no es 
porta el document de den, es comptarà la pensió com un ingrés més. 

 

Termini de presentació 

 
La sol·licitud per la valoració de la tarifació social progressiva s’haurà de presentar en 
els períodes establerts: 
 

• Casal de lleure (juny – juliol): primera quinzena de maig, o com a màxim, tres 
setmanes abans de la inscripció. 

• Casal de lleure (setembre): primera setmana de juliol. 
 



En el cas de no presentar la sol·licitud dins del termini establert, s’aplicaran les tarifes 
establertes en el tram 9 que s’hauran d’abonar en el moment de la inscripció. 
 
 

Tramitació 

 
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les 
demandes i les passarà a l’Àrea d’Educació i Formació que les valorarà d’acord amb el 
que disposa aquest annex. 
 
Valoració dels trams de tarifació progressiva: 

 

 
*Ingressos unitat familiar nets mensuals havent descomptat fins a un màxim de 750,00 € del lloguer o hipoteca. 

 

 

Resolució i notificació 

 

La Junta de Govern Local estudiarà les sol·licituds presentades, la valoració de 
cadascuna i resoldrà la concessió indicant el tram que correspon. La resolució es 
notificarà per escrit a les persones interessades. 
 
 

Renda familiar* Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7 Tram 8 Tram 9 

Renda familiar 2 persones
Des de 600,00

fins a 749,99 €

Des de 750,00

fins a 909,99 €

Des de 910,00

fins a 1089,99 €

Des de 1090,00

fins a 1299,99 €

Des de 1300,00

fins a 1549,99 €

Des de 1550,00

fins a 1849,99 €

Des de 1850,00

fins a 2219,99 €

Des de 2220,00

fins a 2619,99 €

A partir de

2620,00 € i més

Renda familiar 3 persones
Des de 850,00

fins a 999,99 €

Des de 1000,00

fins a 1159,99 €

Des de 1160,00

fins a 1339,99 €

Des de 1340,00

fins a 1549,99 €

Des de 1550,00

fins a 1799,99 €

Des de 1800,00

fins a 2099,99 €

Des de 2100,00

fins a 2469,99 €

Des de 2470,00

fins a 2869,99 €

A partir de

2870,00 €

Renda familiar 4 persones
Des de 1100,00

fins a 1249,99 €

Des de 1250,00

fins a 1409,99 €

Des de 1410,00

fins a 1589,99 €

Des de 1590,00

fins a 1799,99 €

Des de 1800,00

fins a 2049,99 €

Des de 2050,00

fins a 2349,99 €

Des de 2350,00

fins a 2719,99 €

Des de 2720,00

fins a 3119,99 €

A partir de

3120,00 €

Renda familiar 5 persones o més
Des de 1350

fins a 1499,99 €

Des de 1500,00

fins a 1659,99 €

Des de 1660,00

fins a 1839,99 €

Des de 1840,00

fins a 2049,99 €

Des de 2050,00

fins a 2299,99 €

Des de 2300,00

fins a 2599,99 €

Des de 2600,00

fins a 2699,99 €

Des de 2700,00

fins a 3369,00 €

A partir de

3370,00 € 


