
 
 

 
BEQUES LLARS D’INFANTS PEL SERVEI ESCOLAR I/O MENJADOR 

Curs 2022-23 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 13 AL 23 DE JUNY DE 2022 
 
 
Podran sol·licitar l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits: 
 

- Estar empadronat a la ciutat de Manresa. 
 

- No tenir cap pagament pendent de qualsevol curs a les llars d’infants 
municipals, ja sigui de l’infant a matricular com de germans/es. 

 
- Que la renda anual de la unitat familiar no superi les quantitats següents: 

 
 
De manera presencial demanant cita prèvia a: www.manresa.cat/citaprevia (enllaç 
actiu a partir del 7 de juny) 
 
De manera telemàtica: www.manresa.cat/bequesllarsinfants (enllaç actiu a partir del 
13 de juny) 

 
 
Documentació justificativa a presentar  
 
Documentació identificativa (DNI, NIF o NIE sol·licitant i llibre de família): només 
és necessari presentar-ho si no s’ha aportat durant la preinscripció o els documents 
han perdut vigència. 

 
 

• Persones que estan en situació laboral activa: 
• Declaració de la renda (any 2021) de tots els majors de 16 anys 

de la unitat familiar que treballin. Si no s’ha presentat: 4 últimes 
nòmines dels majors de 16 anys que treballin.  

 

• Persones pensionistes:   
• Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en 

relació a la percepció de pensions i altres prestacions anàlogues. 
 

 
2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 

 
7 o més 

persones 

Tram E  
(fins a) 

18.126,59 22.309,65 26.492,71 30.675,77 34.858,83 39.041,89 

Tram G 
(fins a) 

23.305,61 28.683,83 34.062,05 39.440,27 44.818,49 50.196,71 



• Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en 
relació a la percepció de Pensió No Contributiva (PNC) de 
jubilació o d’invalidesa.  

 

• Persones de més de 65 anys del nucli de convivència que no 
percebin cap pensió o amb un grau de discapacitat superior o 
igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat negatiu de 
Pensió No Contributiva (PNC) 
 

• En el cas de persones amb grau de dependència, si s’escau, 
certificat d’ingressos vinculats a la Llei de la Dependència. 

 

• Si es té l’ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya: 
• Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de 

Catalunya (si s’ha presentat declaració de renda, no és 
necessari) 

 
• Certificat de prestacions per infant a càrrec. 

 
• Separació o divorci:  

•  En cas de separació o divorci: conveni regulador de separació 
presentat al jutjat o sentència de divorci on consti l’import 
mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el 
cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la 
sentència. 

 
• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent  

 
• Si no es poden justificar ingressos: 

De manera excepcional, en situacions especials en què no es puguin justificar 
ingressos amb els documents esmentats, caldrà fer declaració responsable 
d’ingressos (model adjunt).  
 

 
 
No cal presentar: Prestacions per atur o per renda garantida de ciutadania.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INGRESSOS ECONÒMICS 
 

En/Na ___________________________________________________, amb domicili 

a_________________________________________________________ i DNI/NIE o 

passaport número____________________ 

 
DECLARO, sota la meva responsabilitat: 

 
1.  Que els ingressos econòmics que he obtingut dins l’any anterior a la 

presentació  de la sol·licitud pugen a la quantitat de  ________________ € i que  

aquests ingressos són els únics que percebo. 

 

2.   Que aquests ingressos provenen de (per exemple: rendes de capital, 

interessos, lloguers, ajudes de familiars/amics... Cal especificar també qualsevol 

ajuda en espècies: plataforma dels aliments, etc.)   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Manresa, a_________ de________________ de 20___ 
 
Signat 

 
 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS 


