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Criteris per a l’aplicació d’unes ajudes en el preu dels casals d’estiu 
inclosos dins del projecte Lleure per a Tothom per l’any 2015 
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest articulat és definir els criteris per a l’aplicació d’unes ajudes en la tarifa 
corresponent al preu de com a màxim un mes, torn de matí, dels casal d’estiu inclosos dins 
del projecte Lleure per a Tothom per l’any 2015 i així reduir el cost econòmic que tenen 
determinades famílies en l’accés a aquest servei i facilitar una opció de lleure per aquests 
infants. 
 
Les sol·licituds que es presentin es valoraran d’acord amb els criteris establerts en aquest 
document: residència al municipi de Banyoles, capacitat econòmica de la unitat familiar i 
nombre d’infants inscrits als casals. 
 

2. Persones beneficiàries 
 
Poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda en el preu dels casals les famílies que reuneixin els 
següents requisits: 
 

- estar empadronades a Banyoles i tenir el seu fill o filla o infants en acolliment inscrits 
a un dels casals d’estiu del projecte Lleure per a Tothom (Coordinadora de Lleure del 
Pla de l’Estany, Escola de la Natura, Consell Esportiu del Pla de l’Estany, taller de 
robòtica d’Astrobanyoles, La Balca i Museus de Banyoles-Arqueolític). 

 
- tenir un nivell d’ingressos anuals, com a unitat familiar, inferior als llindars 

econòmics següents: 
 

 
NÚM. MEMBRES UNITAT 

FAMILIAR*  MEMBRES** INGRES MÀXIM ANUAL 

2 1 adult i 1 menor 14.501,18€ 
3 1 adult i 2 menors 17.847,60€ 
3 2 adults i 1 menor 20.078,55€ 
4 1 adults i 3 menors 21.194,03€ 
4 2 adults i 2 menors 23.424,98€ 
4 3 adults i 1 menors 25.655,93€ 
5 1 adult i 4 menors 24.540,45€ 
5 2 adults i 3 menors 26.771,40€ 
6 2 adults i 4 menors 30.117,83€ 
7 2 adults i 5 menors  33.464,26€ 

8 2 adults i 6 menors 36.810,68€ 
 
* Membres unitat familiar: es consideren membres totes les persones que viuen en una 
mateixa vivenda. 
**Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys. 
 
Es consideren ingressos els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques 
diverses (atur, invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres. 
 
El llindar econòmic s’ha calculat en base a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC). El IRSC està fixat periòdicament per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Per establir els límits segons la composició familiar hem utilitzat la fórmula de càlcul 
establerta a les Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques i en espècie aprovades per 
l’àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany, que és la següent: 

Per cada adult de més a la llar: IRSC x 0.5 
Per cada menor de més a la llar: IRSC x 0.3 

 
El resultat de cada unitat familiar s’ha multiplicat per 1,4. 
 
 
3. Criteris d’adjudicació del percentatge de l’ajuda 
 
Les famílies que no superin els llindars econòmics, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 
2 d’aquestes bases, podran gaudir d’una ajuda en el preu del casal (màxim d’un mes, torn 
de matí) en funció del seu nivell d’ingressos anual. El percentatge de descompte pot oscil·lar 
en funció del nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar: 
 

Bonificació de fins a un 
màxim del 60% 

Bonificació de fins a un màxim 
del 40% nombre 

membres MEMBRES fins a: entre: 

2 1 adult i 1 menor 12.429,58€  12.429,58€ 14.501,18€ 
3 1 adult i 2 menors 15.297,95€  15.297,95€ 17.847,60€ 
3 2 adults i 1 menor 17.210,19€  17.210,19€ 20.078,55€ 
4 1 adults i 3 menors 18.166,31€  18.166,31€ 21.194,03€ 
4 2 adults i 2 menors 20.078,55€  20.078,55€ 23.424,98€ 
4 3 adults i 1 menors 21.990,80€  23.823,36€ 25.655,93€ 
5 1 adult i 4 menors 21.034,68€  21.034,68€ 24.540,45€ 
5 2 adults i 3 menors 22.946,92€  22.946,92€ 26.771,40€ 
6 2 adults i 4 menors 25.815,28€  25.815,28€ 30.117,83€ 
7 2 adults i 5 menors  28.683,65€  28.683,65€ 33.464,26€ 

8 2 adults i 6 menors 31.552,01€  31.552,01€ 36.810,68€ 
 
 
El nivell d’ingressos de la unitat familiar s’acreditarà a partir de la declaració de renda de les 
persones majors de 16 anys que formen part de la unitat familiar.  
 
Tal com s’ha establert a l’apartat 2 es consideren ingressos els provinents del treball, 
pensions o prestacions econòmiques diverses (atur, invalidesa, etc), patrimoni, capital o 
altres. Aquests ingressos es relacionaran amb el nombre de membres de la unitat familiar. 
 
Quan s’escaigui, l’Ajuntament podrà sol·licitar altres informes complementaris. 
 
Les famílies que estan dintre dels circuits de treball de Serveis Socials gaudiran de les ajudes 
en els preus dels casals segons el pla de treball establert amb els educadors. Per tant, 
queden excloses d’aquest sistema. 
 
Les famílies sol·licitants no podran acollir-se als preus especials (família nombrosa, 
monoparental o germans). S’establirà un preu únic per torn i casal i s’aplicaran els 
descomptes segons la taula de d’ajudes aprovada per junta de govern local. 
 
 
4. Documentació a aportar 
 
Caldrà aportar la sol·licitud de l’ajuda del preu del casal on també s’autoritza a l’Ajuntament 
a consultar les dades tributàries, que seran tractades amb total reserva i confidencialitat per 
part de les persones habilitades a aquests efectes. 
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La documentació identificativa tal i com s’especifica a la sol·licitud de l’ajuda. 
 
Si s’al·leguen circumstàncies extraordinàries caldrà aportar la documentació corresponent. 
5. Sol·licitud i termini de presentació 
 

- La sol·licitud estarà a disposició de les famílies a l’Ajuntament, a l’Oficina Jove Cal 
Drac, al web de joventut www.plaestanyjove.cat, al blog del Servei d’Educació 
http://educacio.banyoles.cat i a la seu electrònica de l’Ajuntament seu.banyoles.cat. 

- El termini de presentació de sol·licituds és prioritàriament de l’1 al 22 de maig de 
2015. Aquest primer any s’acceptaran les sol·licituds fins l’1 de juny. 

- No és necessari presentar la inscripció del casal. 
- Les sol·licituds es presentaran l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 

Banyoles. 
 
 
6. Resolució de les sol·licituds 
 
Procediment: 

- En primer lloc es valorarà el compliment de l’apartat 2 d’aquestes bases; es tracta 
d’un criteri excloent que admetrà la sol·licitud a valoració o no 

- Les sol·licituds admeses a valoració es consideraran d’acord amb els criteris 
establerts a l’apartat 3 

- La valoració es realitzarà en el marc d’una comissió formada pel Regidor de Joventut, 
diversos tècnics de l’Àrea de Serveis a les Persones, un tècnic de l’Àrea de Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament, i un representant de serveis socials, si s’escau. 

- Una vegada l’òrgan competent de l’ajuntament hagi resolt, s’informarà per escrit a 
les famílies i a l’entitat corresponent.  

- La resolució tindrà efectes pel casal de 2015 
 
Cronograma: 
Els terminis establerts de manera orientativa son el següents: 

- El termini de presentació de sol·licituds és prioritàriament de l’1 al 22 de maig de 
2015. Aquest primer any s’acceptaran les sol·licituds fins l’1 de juny. 

- El termini de formalització de les inscripcions, per part de les famílies, als casals amb 
les entitats corresponents, és fins el 1 de juny. La no formalització de la inscripció 
dins del termini establert implica la desestimació de l’ajuda. 

- En el moment de la formalització de la inscripció al casal amb l’entitat corresponent, 
cada família haurà de aportar una paga i senyal de 5€ per torn sol·licitat (un 
màxim de 4 torns). 

- En cas que la sol·licitud estigui incompleta o es requereixi més informació, 
l’Ajuntament de Banyoles emetrà els requeriments, en un termini de màxim 15 dies 
laborals. Els requeriments es tramitaran per notificació i les famílies tindran un 
màxim de 5 dies laborals per resoldre i aportar la documentació requerida. 

- L’Ajuntament de Banyoles farà arribar la resolució a totes les famílies sol·licitats en 
un termini màxim de 20 dies laborals. A la resolució es constatarà l’import a pagar 
per cada família. 

- Un cop rebuda la notificació resolutiva, les famílies hauran de fer efectiu el pagament 
de l’import del casal a l’entitat corresponent, a poder ser abans de començar el casal 
o fins el 15 de juliol. 

- L’Ajuntament de Banyoles farà el pagament de l’import bonificat a cada entitat abans 
del 30 de juliol. 

 
 
Banyoles, abril de 2015 
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SOL·LICITUD DE LES AJUDES AL LLEURE- LLEURE PER A TOTHOM 2015 
 
 
Dades del pare/mare o tutor sol·licitant 
Primer cognom  Segon cognom   Nom   DNI 
 
 
Domicili       Municipi   Codi Postal 
 
 
Telèfon 
 
 
Dades de l’infant inscrit a casal  
Primer cognom  Segon cognom   Nom  Data de naixement 
 
    
 
 
   
Dades del casal – especifica el número de torns que sol·licites (màxim 4) 
 

 
- Coordinadora de Lleure – La Vila (p3 a 3r). Número de torns (1-4):  
 
 
- Coordinadora de Lleure – Escàndol (4t a 6è). Número de torns (1-4):  
 
 
- Coordinadora de Lleure – Joves (1r i 2n ESO). Número de torns (1-4):  
 
 
- Consell Esportiu (p3 a 6è) – La Draga. Número de torns (1-4):  
 
 
- Escola de la Natura (p3 a 4t) – Esplai Verd. Número de torns (1-4): 
 
 
- Astrobanyoles (a partir de 12 anys) - Robòtica. Número de torns (1-2):  
 
 
- Arqueolític (6 a 12 anys) - Experimentem (6 a 12 anys). Número de torns (1-3):  
 
 
- Arqueolític (12 a 16 anys) – Fem d’arqueòleg (12 a 16 anys). Número de torns (1): 
 
 
- La Balca (1 a 3 anys). Número de torns (1-3):  
 
 
 
Número Membres Unitat familiar 

 
- Adults (majors de 16 anys): 

 
- Menors (menors de 16 anys) : 
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Aquesta autorització l’han d’omplir totes les persones majors de 16 anys 
empadronades a la vivenda 
Autorització de tots els membres computables de la unitat familiar 
 
Cognoms i nom       Signatura  DNI 
 
 
 

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària 
per a determinar la renda familiar.  

 
Cognoms i nom       Signatura  DNI 
 
 
 

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària 
per a determinar la renda familiar.  

 
Cognoms i nom       Signatura  DNI 
 
 
 

 Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració 
tributària per a determinar la renda familiar. 

 
Cognoms i nom       Signatura  DNI 
 
 
 

 Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració 
tributària per a determinar la renda familiar.  

 
 
En cas que algun membre de la unitat familiar no autoritzi la consulta caldrà aportar l’original 
i fotocòpia de la renda del darrer exercici fiscal d’aquella persona. 
 
Documentació Requerida 
 
- Fotocòpia del DNI del sol·licitat 
 
Sol·licito 

 
Sol·licito l’ajuda del preu del casal d’estiu per un  màxim de 4 torns de matins per l’any 2015. 

 
 
Signatura 
Cognoms i nom del sol·licitant     Signatura del sol·licitant 
 
 
 
Banyoles,         de             de 2015 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar 
constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves 
competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l’Ajuntament es 
compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades 
personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, 
o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, 
d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament. 

 
 
 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis a les Persones 
JOVENTUT 

 

 

 

\\SRVHD7\DadesAJ\Grups\ServeisPersones\JOVENTUT\2015\7. Lleure x a Tothom\1. ajudes preus\criteris web OJ.doc 
Parc Pompeu Fabra i Poch, 1 Telèfon: 972 58.32.11 Administració i contacte:  
17820 – Banyoles (Girona)  Pg. Indústria, 25 Telèfon: 972 58.18.48/57.00.50 
correu-e: joventut@ajbanyoles.org 17820 – Banyoles Fax: 972.58.05.59 

Requisits: - tenir un o més infants inscrits a un dels casals del projecte Lleure per a Tothom 
- estar empadronades, tota la unitat familiar, a Banyoles 
- no superar els següents nivells de renda econòmica de la unitat familiar 

 
Llindars: 

NÚM. MEMBRES 
UNITAT FAMILIAR*  MEMBRES** INGRES MÀXIM ANUAL 

2 1 adult i 1 menor 14.501,18€ 

3 1 adult i 2 menors 17.847,60€ 

3 2 adults i 1 menor 20.078,55€ 

4 1 adults i 3 menors 21.194,03€ 

4 2 adults i 2 menors 23.424,98€ 

4 3 adults i 1 menors 25.655,93€ 

5 1 adult i 4 menors 24.540,45€ 

5 2 adults i 3 menors 26.771,40€ 

6 2 adults i 4 menors 30.117,83€ 

7 2 adults i 5 menors  33.464,26€ 

8 2 adults i 6 menors 36.810,68€ 
 
* Membres unitat familiar: es consideren membres totes les persones que viuen en una mateixa 
vivenda. 
**Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys. 
 
Es consideren ingressos els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques diverses (atur, 
invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres. 
 
 
% de l’ajuda: 

Ajuda de fins a un màxim 
del 60% 

Ajuda de fins a un màxim del 40% 
nombre 

membres MEMBRES fins a: entre: 

2 1 adult i 1 menor 12.429,58€  12.429,58€ 14.501,18€ 

3 1 adult i 2 menors 15.297,95€  15.297,95€ 17.847,60€ 

3 2 adults i 1 menor 17.210,19€  17.210,19€ 20.078,55€ 

4 1 adults i 3 menors 18.166,31€  18.166,31€ 21.194,03€ 

4 2 adults i 2 menors 20.078,55€  20.078,55€ 23.424,98€ 

4 3 adults i 1 menors 21.990,80€  23.823,36€ 25.655,93€ 

5 1 adult i 4 menors 21.034,68€  21.034,68€ 24.540,45€ 

5 2 adults i 3 menors 22.946,92€  22.946,92€ 26.771,40€ 

6 2 adults i 4 menors 25.815,28€  25.815,28€ 30.117,83€ 

7 2 adults i 5 menors  28.683,65€  28.683,65€ 33.464,26€ 

8 2 adults i 6 menors 31.552,01€  31.552,01€ 36.810,68€ 
 
 
 

 
Important:  - per poder gaudir d’aquest ajuda s’ha de formalitzar la inscripció del 

casal amb l’entitat corresponent abans del  1 de juny 
 - en el moment de fer la inscripció s’haurà de fer una paga i senyal, a 

l’entitat corresponent, de 5€ per cada torn sol·licitat en aquesta 
fitxa  

  
 


