
Bonificacions 
 

Cost de la matrícula  

Família monoparental 

Menys un 50% Família nombrosa 

Tenir altres germans matriculats en el centre 

 
L’acreditació per obtenir els descomptes del cost de matrícula s’ha de presentar en el moment que es faci aquest tràmit.  Perquè la bonificació pugui fer-se efectiva 
és imprescindible que aquesta documentació estigui vigent en el moment de la presentació. Cas de no ser així, no serà d’aplicació ni s’autoritzarà la bonificació amb 
efecte retroactiu. 
 

Quota mensual 

Família monoparental 

Menys un 10% Família nombrosa 

Tenir altres germans matriculats al centre 

Si els ingressos de la família estan 1’5 vegades per sota de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC)* 

Menys 50% 

Si els ingressos de la família estan entre 1’5 i 2 vegades de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC)* 

Menys 35% 

Si els ingressos de la família estan entre 2 i 2’5 vegades de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC)* 

Menys 25% 

 
Les bonificacions de la quota mensual es sol·licitaran i s’acreditaran en el moment de la matrícula. Perquè la bonificació pugui fer-se efectiva és imprescindible que 
aquesta documentació estigui vigent en el moment de la presentació. Cas de no ser així, no serà d’aplicació ni s’autoritzarà la bonificació amb efecte retroactiu. 

Aquesta situació serà la que es prendrà com a referència durant tot el curs. Només la bonificació per tenir germans al centre es pot veure afectada per altes o baixes 
durant el curs. 

Només els descomptes per raó d’ingressos es podran sol·licitar i justificar fins el dia 5 de juliol si la preinscripció i la matrícula es realitzen en període ordinari, 
mitjançant instància normalitzada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través de la Seu electrònica, adjuntant la darrera declaració de renda o bé l’autorització de 
l’Ajuntament de Palamós per realitzar les comprovacions pertinents a aquest efecte. 

Quan la matrícula es formalitzi posteriorment a l’inici del curs, totes les bonificacions s’hauran de sol·licitar i acreditar en el moment aquell moment.  

Els descomptes són acumulables i d’aplicació durant tot el curs escolar. 

En el servei de menjador i els serveis d’acollida no s’aplicarà cap descompte. 

 
PER PODER GAUDIR D’AQUESTES BONIFICACIONS CAL ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENTS AMB L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, TRET QUE LES PERSONES 
SOL·LICITANTS ESTIGUIN EN SITUACIÓ D’ATUR O EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DECLARADA MITJANÇANT INFORME DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS. 


