
A.1.2 BONIFICACIONS A LA QUOTA DELS CASALS D’ESTIU: 
A.1.2.1 Bonificacions en funció de la renda: 
 Es concedirà una bonificació, amb el percentatge que s’indica, a la quota 

d’inscripció als casals d’estiu, quan les rendes de la unitat familiar no 
superin els barems següents: 

a) Bonificació del 85% sobre la quota dels casals d’estiu: 
Núm. 

Membres 
Unitat 

familiar 

Renda: 
des de 

Renda: 
fins a 

2 0,00 10.752,00 

3 0,00 11.652,00 

4 0,00 12.600,00 

5 0,00 14.292,00 

6 0,00 15.397,00 

7 0,00 16.895,00 

8 0,00 18.383,00 

 
*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre 
computable de la família. 

b) Bonificació del 50% sobre la quota dels casals d’estiu: 
Núm. 

Membres 
Unitat 

familiar 

Renda: 
des de 

Renda: 
fins a  

2 10.752,00 13.503,00 

3 11.652,00 17.732,00 

4 12.600,00 21.033,00 

5 14.292,00 23.868,00 

6 15.397,01 26.606,00 

7 16.895,01 29.195,00 

8 18.383,01 31.767,00 

 
*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre 
computable de la família. 



 

c) Bonificació del 25% sobre la quota dels casals d’estiu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672,00€ per cada membre 
computable de la família. 

Núm. 
Membres 

Unitat 
familiar 

Renda: 
des de 

Renda: 
fins a  

2 13.503,01 19.444,00 

3 17.732,01 25.534,00 

4 21.033,01 30.287,00 

5 23.868,01 34.370,00 

6 26.606,01 38.313,00 

7 29.195,01 42.041,00 

8 31.767,01 45.744,00 

d) CONDICIONS PER ACCEDIR A LES BONIFICACIONS PER RAÓ DE 
RENDA: 
Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin 
presentat declaració per l’impost de la renda de les persones físiques, se 
sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials 
corresponents als últims 4 anys, i al saldo net negatiu de rendiments de 
capital mobiliari dels últims 4 anys a integrar a la base imposable de 
l’estalvi. 
Per la determinació de la renda dels altres membres computables que 
obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques  s’obtindran les dades econòmiques 
facilitades per l’AEAT en relació als ingressos obtinguts l’exercici anterior i 
seguint el procediment descrit en el paràgraf anterior. 
Les bonificacions només es concediran atenent als criteris econòmics de 
renda que s’estableixen en aquest article i tindran validesa per a la 
convocatòria del casal d’estiu en què formuli la inscripció, de manera que 
per gaudir-ne caldrà sol·licitar-les presentant la documentació necessària, 
cada convocatòria de Casal d’estiu.  
Es consideraran membres computables de la unitat familiar les persones 
empadronades en el domicili habitual del menor inscrit als casals d’estiu. 
La sol·licitud s’haurà de presentar en el moment en què es formuli la 
inscripció als casals d’estiu. 
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la següent documentació: 

- Instància 
- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant i de tots els 
membres computables de més de 16 anys. 
- Fotocòpia de la declaració de l’impost de la renda de les persones 
físiques de l’exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar 
computables (model 100), o autorització per tal que sigui l’Ajuntament 
qui obtingui les dades de l’AEAT. En cas de no estar obligat a 



presentar la declaració de l’impost de la renda de les persones 
físiques,  caldrà aportar certificat de rendes obtingudes emès per 
l’AEAT o bé autorització per tal que sigui l’Ajuntament qui obtingui les 
dades directament de l’AEAT. 
Quan es consideri necessari es podrà sol·licitar informe a Serveis 
Socials. 
- Volant de convivència històric del domicili de l’infant inscrit, en el cas 
de no estar empadronat a Salt. 

L’Ajuntament o Ens qui tingui delegada la gestió i recaptació del preu públic 
podrà sol·licitar més informació i la família tindrà 10 dies hàbils per 
presentar-la.  

A.1.2.2 Bonificacions en funció de la tipologia de família: 
 En els casos que l’assistent al casal d’estiu formi part d’una família 

nombrosa monoparental o bé tingui reconeguda una diversitat funcional, i 
no gaudeixi de bonificació per raó de la renda, prèvia sol·licitud podrà 
gaudir de les següents bonificacions a la quota de participació en el casal 
d’estiu: 

a) Família nombrosa general o monoparental: 10% 
b) Família nombrosa especial: 20% 
c) Menor inscrit al casal amb diversitat funcional: 10% 
c) CONDICIONS PER ACCEDIR A LES BONIFICACIONS PER TIPOLOGIA 

DE FAMÍLIA: 
En el moment de la inscripció en el casal d’estiu haurà de formular 
sol·licitud de bonificació aportant la següent documentació: 
- Carnet oficial acreditatiu de la condició de família nombrosa / 
monoparental. 
- Certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33%. 
Aquesta bonificació serà aplicable a totes les inscripcions de membres de 
la mateixa família. 

A.1.3 NORMES DE GESTIÓ: 

Una vegada determinada la quota tributària resultant de l’aplicació o no de 
les bonificacions corresponents, s’emetrà autoliquidació que caldrà haver 
abonat per tal que la inscripció als casals d’estiu sigui efectiva. En cap cas 
es podrà assistir als casals d’estiu sense el previ pagament de 
l’autoliquidació corresponent. 

No es retornarà l’import en concepte d’inscripcions al Casal d’estiu en cas 
de baixa o canvis de modalitat no justificats. Es considerarà que les baixes 
o els canvis de modalitat estan degudament justificats quan: 

1. Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge. 

2. Canvis d’horaris laborals dels pares o tutors amb posterioritat a la 
inscripció, amb justificant de l’empresa. 

3. Canvi de domicili a un altre domicili, amb justificant d’empadronament al 
nou municipi. 
4. Altres motius que per circumstàncies excepcionals acreditades, 
l’Ajuntament consideri com a justificables. 

 


