
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Ajuts municipals, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a gestionar els ajuts 
atorgats per l’Ajuntament. Podran ser cedides a altres administracions públiques competents en la matèria. En qualsevol moment podeu exercir els vostres 
drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

30. SOL·LICITUD AJUDES PER A   

FAMILIES NOMBROSES I MONOPARENTALS 
Segell de registre d’entrada    

Dades identificació del sol·licitant: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Càrrec de l’entitat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 
Dades pels quals es sol·licita l’ajut: 

- L’ajut es sol·licita en concepte de: 

Compra de llibres    Casal de  _________________ 

Material escolar     Activitat extraescolar de _________________ 

Nens pels quals es demana l’ajut:     Concepte 

1.- ____________________________________________________  ______________________________ 

2.- ____________________________________________________  ______________________________ 

3.- ____________________________________________________  ______________________________ 

4.- ____________________________________________________  ______________________________ 
 
Documents que acompanya: 

Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport. 
Original i fotocòpia del Llibre de Família, dels pares i dels fills menors. 
Volant d’empadronament. 
Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa/família monoparental. 
Original i fotocòpia de l’última declaració d’IRPF de tots els membres de la família majors de 16 
anys o certificat de rendes mínimes o equivalent. 

- En el cas de què algun membre de la família pugui al·legar disminució o situació d’acolliment: 
 Reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la Seguretat social 
 Resolució de la DGAIA o de l’EAIA 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

 

 

 



Bases general d’ajuts per a famílies nombroses i/o monoparentals amb fills en edat 
d’educació obligatòria: 

1.- OBJECTE 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels ajuts que es destinaran a minorar la quota de material escolar, la compra 
de llibres escolars i l’assistència a casals i activitats extraescolars que s’organitzin al municipi per a persones en edat 
d’educació obligatòria que formin part de famílies nombroses i monoparentals empadronades al municipi. 
2.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS 
Famílies nombroses i monoparentals empadronades al municipi de Vilobí d’Onyar. 
Les rendes de les famílies que sol·licitin l’ajut no pot superar els llindars màxims de renda familiar establerts en aquestes 
bases, i que s’especifiquen a continuació: 
Famílies de 2 membres ................................................................................... 15.000 € 
Famílies de 3 membres ................................................................................... 18.000 € 
Famílies de 4 membres ................................................................................... 21.000 € 
Famílies de 5 membres ................................................................................... 24.000 € 
Famílies de 6 membres ................................................................................... 27.000 € 
Famílies de 7 membres ................................................................................... 30.000 € 
Famílies de 8 membres ................................................................................... 33.000 € 
A partir del 8è membres, s’afegiran 3.000 euros per cada nou membre computable.  
La renda de les famílies s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un 
dels membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. 
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i 
estiguin reben assistència social rellevant, l’ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la 
informació de què disposi. 
L’ajuntament baremarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria. 
S’aprovaran aquelles sol·licituds de famílies nombroses que no superin els llindars màxims de renda família i d’acord 
amb els següents criteris: 

a) La capacitat econòmica 
b) Que es tracti d’infants en acolliment 
c) Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda. 
d) Que es tracti d’una família nombrosa. 
e) Que es tracti d’una família monoparental 

3.- IMPORT MÀXIM 
- En el cas del material escolar, el màxim és de 20 € per infant. 
- En el cas de compra de llibres, el màxim és de 50 € per infant. 
- En el cas de casals, l’import màxim de l’ajut serà del 15% de la quota total familiar. 
- En el cas d’activitats extraescolars, l’import màxim de l’ajut serà de 15%. 
4.- CRITERIS DE BAREMACIÓ 
La capacitat econòmica de la unitat familiar no podrà ser superior als llindars màxims indicats anteriorment: 1 punt (es 
repartirà proporcionalment en funció de la renda) 

- Per infant en acolliment: 1 punt                   
- Per famílies monoparentals: 1 punt 
- Per discapacitat de l’infant/pare/mare/tutor/tutora/germans: 1 punt 
- Per la condició legal de família nombrosa: 1 punt 

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
� Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport. 
� Original i fotocòpia del Llibre de Família, dels pares i dels fills menors. 
� Volant d’empadronament. 
� Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa/família monoparental. 
� Original i fotocòpia de l’última declaració d’IRPF de tots els membres de la família majors de 16 anys o certificat 

de rendes mínimes o equivalent. 
- En el cas de què algun membre de la família pugui al·legar disminució o situació d’acolliment: 
� Reconeixement de disminució (ICASS) o resolució d’invalidesa de la Seguretat social 
� Resolució de la DGAIA o de l’EAIA 

6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
- Per llibres del 15 de setembre al 30 d’octubre 
- Per compra de material escolar del 15 de setembre al 30 d’octubre 
- Pel Casal de Nadal del 15 de novembre al 15 de desembre 
- Pel Casal de Setmana Santa: 1 mes abans de l’activitat 
- Pel Casal d’Estiu del 15 de juny al 15 de juliol 
Cal adreçar-se a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament per tal de formalitzar la sol·licitud i entregar la documentació, 
demanant hora prèvia amb l’educador social Sera Sánchez al telèfon 972.47.37.43. 
7.- RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
La resolució de la concessió d’ajuts s’aprovarà per Junta de Govern Local, prèvia proposta de les Regidories de Serveis 
Socials i Educació seguint els informes dels serveis socials i els criteris de baremació establerts. 
 


