
 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
REQUISITS PER OBTENIR LA BONIFICACIO ESCOLA BRESSOL   ( ANY 2016 ) 
 
 
Estan detallats a de l’article 4, Annex 7, de l’Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de les Taxes per 
Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals aprovada pel Ple de l’Ajuntament. 
 
• Estar empadronat a Sant Feliu de Guíxols. 
 
� Que els membres de la unitat familiar de convivència tinguin uns ingressos durant el  iguals o inferiors 

a l’1,3 de l’IRSC mensual(Indicador de Renta de Suficiència publicat anualment per la Generalitat de 
Catalunya)  per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat es sumarà el 0,5 de l’IRSC mensual 
per a cadascú de la resta de membres adults i el 0,3 de l’IRSC mensual per a cadascú de la resta 
d’infants membres de la unitat menors de 14 anys. A més,  els saldos bancaris de tots els membres la la 
unitat de convivència no pot esser superior a 0,5 IRSC/anual i no posseir més bens que l’habitatge 
habitual. 

 
� Es consideren els ingressos nets percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol· licitud pel 

conjunt de membres de la llar 
 

Composició Unitat de Convivència Ingressos màxims 
mensuals 2016 

Un adult  739,86 
Un adult i un infant  961,81 
Un adult i dos infants  1.183,77 
Un adult i tres infants  1.405,73 
Dos adults  1.109,78 
Dos adults i un infant  1.331,74 
Dos adults i dos infants  1.553,70 
Dos adults i tres infants  1.775,65 
Tres adults  1.479,71 
Tres adults i un infant  1.701,67 
Tres adults i dos infant  1.923,63 
Tres adults i tres infants  2.145,58 

 
 
• Els membres de la unitat de convivència no poden ésser titulars d’altres béns que no sigui l’habitatge 

habitual. 
 
• Els membres de la unitat de convivència no tinguin un total de saldo bancari mig ponderat  anual  de 

tots els comptes superior a 0,5 IRSC anual (3.983,87 € per l’any 2016). 
 
• Els membres de la unitat de convivència no poden tenir cap deute contret amb la Hisenda Municipal i 

estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries. 
 


