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BENEFICI FISCAL PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA 
SOL·LICITUD PER L’APLICACIÓ DEL BENEFICI FISCAL PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA curs 2020-2021 

DADES DE L’INTERESSAT O DE LA PERSONA RESPONSABLE EN CASOS DE MENOR D’EDAT (Pare, Mare o Tutor/a) 

Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili 

Municipi 
Codi 
Postal 

Telèfons Correu electrònic 

DADES DELS CONCEPTES PELS QUE INICIALMENT ES SOL·LICITA LA TARIFACIÓ SOCIAL 

Concepte pel que es sol·licita 

Nom i cognoms de la persona o 
persones per la que es sol·licita 

DADES DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DE LA UNITAT FAMILIAR 
Unitat familiar: grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o 
afinitat fins al segon grau. 

Número total de persones que composen la unitat familiar 

DADES FAMILIARS DE LES PERSONES QUE COMPOSEN LA UNITAT FAMILIAR 

Parentiu Noms i cognoms DNI Data de naixement 
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DOCUMENTACIÓ DE L’ANY 2020 QUE S’APORTA A LA SOL·LICITUD: 

La persona sotasignant declara que les dades exposades són certes i adjunta la següent documentació que ho acredita: 

□
Original i fotocòpia dels DNI/NIE dels majors de 16 anys, aportar únicament quan es sol·liciti per 
primer cop o quan hi hagi variació de la unitat familiar. En el cas que el NIE estigui caducat, els 
interessats hauran d’aportar certificat conforme han iniciat els tràmits de renovació davant la 
Delegació del Govern. 

□ Original i fotocòpia del llibre de família, aportar únicament quan es sol·liciti per primer cop o quan 
hi hagi variació de la unitat familiar 

□ Certificat de vida laboral. Aportar únicament quan no es presenti Declaració de l’IRPF 

□ Si es troba actiu/va, aportar original i fotocòpia de les nòmines de l’any 2019. Aportar únicament 
quan no es presenti Declaració de l’IRPF 

□ En el cas de ser beneficiaris de la Renda Garantia de Ciutadania (RGC). Assenyalar aquesta 
casella de la sol·licitud 

□ Declaració formal d’ingressos en el cas d’obtenir d’altres ingressos sense documentar o no poder 
justificar cap tipus d’ingrés 

□
Original i fotocòpia de la sentència de separació o divorci i conveni regulador, aportar únicament 
quan es sol·liciti per primer cop o quan hi hagi variació de la sentència o el conveni. En el cas que 
no existeixi conveni, emplenar la declaració jurada relativa a aquesta circumstància 

□ Fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció a l’Escola Bressol Municipal 

□ Altra documentació (especificar): 

DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD 

La persona sotasignant declara que:  
. Autoritzo a serveis socials poder sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent (Agència 
Tributària, Institut Nacional de la Seguretat Social,...) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

. Tant la persona sol·licitant com la resta de membres de la unitat familiar únicament disposen del domicili habitual 
(es considerarà com a part de l’habitatge habitual fins a 1 pàrquing i 1 traster) amb un valor cadastral no superior a 
105.060 €. 

. Totes les persones membres de la unitat familiar resideixen efectivament a Les Franqueses del Vallès en el moment 
de  la sol·licitud i estan empadronats o han sol·licitat l’empadronament en aquesta ciutat. 

. Cap persona membre de la unitat familiar té deutes pendents amb l’Ajuntament. En cas contrari s’haurà d’aportar 
un compromís de pagament o de fraccionament del deute. 

. Està assabentat/da que la vigència de l’atorgament de la reducció relativa a la tarifació social tindrà efectes només 
d’un any, comptat a partir del primer dia del mes següent de la data de la sol·licitud, o tal com s’estableixi a 
l’ordenança fiscal específica de cada preu públic.  
. Està assabentat/da de què si aquesta sol·licitud es desestimada, les inscripcions realitzades prèviament 
generaran automàticament l’obligació de pagament de les tarifes ordinàries, sense reduccions. 

Que he informat a la resta de persones membres de la meva unitat familiar econòmica de convivència que l’Ajuntament podrà comprovar d’ofici i 
sense consentiment previ, les seves dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els 
ingressos( atesa l’habilitació legal establerta a l’ article 102 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que 
modifica el Títol i l’ apartat 1 de la D.A. 7ª de la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic), amb 
la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de la beca i en la quantia legalment 
reconeguda. 

 SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l ́única finalitat d’ aquesta sol·licitud.  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat.

Signatura dels sol·licitants i de la resta de la unitat familiar  
(pare, mare i/o tutor/a legal, avi/a i germans/es del o la beneficiària majors de 16 anys) 

Les Franqueses del Vallès, ____ de________________ de 20___ 
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INFORMACIÓ BENEFICIS FISCALS PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA CURS 2020-2021 

Només per als menors de 18 anys i empadronats al municipi. No acumulatiu 
 

Per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició Addicional Segona de l’Ordenança general de l’Ajuntament, s’aplicaran als següents conceptes i serveis:  

 

 

 

1) El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut els nivells de 

renda de la unitat de convivència iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge: 

 

 
Renda Unitat de convivència 

Membres unitat de 

convivència 
Menor o igual a De a De a 

Fins a 2 14.744 € De 14.745 € a 16.381 € De 16.382 € a 18.020 € 

Fins a 3 16.381 € De 16.382 € a 18.020 € De 18.021 € a 20.477 € 

Fins a 4 18.020 € De 18.021 € a 20.477 € De 20.478 € a 22.525 € 

Fins a 5 o més 20.477 € De 20.478 € a 22.525 € De 22.526 € a 24.777 € 

Reducció 60% 40% 20% 

 

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que 

la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos. 

2) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents 

posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin  dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada  immoble a cadascun d’ells, es 

considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 105.060 euros. 
 

3) Els beneficiaris han de ser menors de 18 anys a 31 de desembre de 2020 (nascuts a partir de l’1 de gener de 2002) 
 

4) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats directament als mateixos conceptes o serveis, en tot cas el sol·licitant podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa. 
 

5) En el moment d’aplicar la tarifació social els membres de la unitat de convivència hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de 

pagament. 
 

6) Els sol·licitants han d’haver cursat la sol·licitud de preinscripció a una de les escoles bressol municipals i adjuntar-la a la sol·licitud. 

 

7) El termini de sol·licitud de Benefici fiscal per raó de Capacitat econòmica pel curs 2020-2021 és del 13 al 22 de maig de 2020 a través de la seu electrònica del patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les 

Franqueses del Vallès https://lesfranqueses.eadministracio.cat/catalog/t/3b89b74a-e8d7-4706-83ba-4aa951e789fd i de manera excepcional es podrà fer presencialment, del 19 al 21 de maig de 2020 amb cita prèvia (a partir 

del 18 de maig) al telèfon 938 466 506 o al correu electrònic educacio@lesfranqueses.cat . 
 

Recomanacions per fer la sol·licitud de manera presencial: 

• Als equipaments han de venir el menor número possible de persones. 

• Es prega respectar l’horari de la cita prèvia. 

• Han de portar tota la documentació emplenada per poder-la escanejar o fotocopiar, en cas que s’hagi d’emplenar presencialment convé que portin el seu propi bolígraf. 

• Es recomana portar mascaretes i guants i guardar una separació mínima de 2 metres entre les persones. 

• No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes: En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la 

documentació. 

 Matrícula + assegurança 

 Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) 

 Matí - de 08.00 a 13.00h  

 Tarda - de 15.00 a 17.00h 
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FULL DECLARACIÓ JURADA (MODEL 1) 

 
 

Jo, __________________________________, amb DNI/NIE/____________, I que visc al 

carrer _______________________, núm. _____, pis _______ de les Franqueses del Vallès 

declaro: 

 
Que en l’actualitat no convisc amb el pare/mare dels meus fills/es i que no existeix cap conveni 

regulador sobre guarda i custòdia que inclogui les mesures de pensió alimentària i altres 

despeses dels menors. 

 
Que en l’actualitat qui se’n fa càrrec de les despeses dels menors són: 

 
Pare: Ingressos o aportacions mensuals   …….. € 

Mare: Ingressos o aportacions mensuals  ..…… € 

 
Que no disposo de mitjans legals per acreditar aquesta situació i: 

□ Em comprometo a regularitzar-ho a través d’un conveni regulador, que aportaré al 

servei un cop el disposi. 

 
□ No procediré a regularitzar aquesta situació pels motius que es detallen a continuació: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
Sol·licito al servei que es tingui present aquesta situació TEMPORAL a l’espera que es pugui 

regularitzar. 
 

 SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l ́única finalitat d’ 
aquesta sol·licitud.  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals.  
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, 
portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al 
correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
 

I per què així consti, 

 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, ____  de________________ de 20___ 
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FULL DECLARACIÓ JURADA 

 
 
 

Jo,______________________________________________ amb DNI/NIE/____________________, 

I que visc al carrer _______________________, num. _____, pis _______ de les Franqueses del Vallès 

declaro: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Estic informat que la falsedat o ocultació de dades consignades en la sol·licitud i/o 

declarades als professionals de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és motiu de 

cancel·lació de la sol·licitud i podria deixar sense efecte l’ajut. 

 
 

 SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l ́única finalitat d’ 
aquesta sol·licitud.  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals.  
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, 
portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al 
correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
 

I per què així consti, 

 
 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, ____  de________________ de 20___ 
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DECLARACIÓ FORMAL D’INGRESSOS 

 
 
 
 
 
 
Jo, __________________________________, amb DNI/NIE_____________________, 

i que visc al carrer ___________________________, num. _____, pis _______ de les 

Franqueses del Vallès declaro: 

 

Que NO rebo cap ingrés que no estigui declarat 

Que rebo ingressos per import de _____________ € que no puc 

justificar i que provenen de ____________________________________ 

 

Estic informat que la falsedat o ocultació de dades consignades en la sol·licitud i/o 

declarades als professionals de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és motiu de 

cancel·lació de la sol·licitud i podria deixar sense efecte l’ajut. 

 

 SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l ́única finalitat d’ 
aquesta sol·licitud.  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals.  
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, 
portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al 
correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
 

I per què així consti, 

 
 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, ____  de________________ de 20___ 
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