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   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  EN EL PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ 

 
Acreditació general  
 
 FOTOCÒPIA I ORIGINAL DEL LLIBRE DE FAMILIA O ALTRES DOCUMENTS 

RELATIUS A LA FILIACIÓ. 
 FOTOCÒPIA I ORIGINAL DEL DNI de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor/a o guardador/a 

de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
 FOTOCÒPIA I ORIGINAL DE LA TSI (targeta sanitària individual). 
 FOTOCÒPIA DE LES VACUNES 
 RESGUARD DE L’INGRÉS DE LA TAXA PER LA MATRÍCULA. 

  
Per acreditar el lloc de treball a la Riera de Gaià: 
 
 CÒPIA DEL CONTRACTE LABORAL O CERTIFICAT EMÈS PER L’EMPRESA. 
 
Per acreditar les rendes familiars, en el cas de ser beneficiari de la prestació econòmica de la 
renda mínima d’inserció, o  en el cas que  no  superin les que s’estableixen  per accedir a 
aquesta prestació : 
 
 CÒPIA DEL DOCUMENT ACREDITATIU DEL BENEFICIARI DE L’AJUT( PARE , MARE O TUTOR) o 

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI LA RENDA AL.LEGADA. 
 
Per acreditar la condició de família nombrosa o monoparental: 
 
 CÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTAL 
 
Per acreditar malaltia crònica:  
 
- INFORME EMÈS PER UN METGE O CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL. 
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CURS 2021/2022 
 

 
 
 
 

1. Per l’existència de germans o germanes al centre  o pares o tutors legals que hi 
treballin en el moment de la preinscripció ...…................................................40 punts. 
 

2. Per la proximitat del domicili de l’alumnat …………………………..…......................30 punts. 
    O 

      Per la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor..…..............……..……20 punts. 
 

3. Renda per càpita de la unitat familiar, beneficiaris de la RMI, calculat en funció dels 
fills a càrrec de la persona preceptora .............................................................10 punts. 
 

4. Discapacitat de l’alumnat, el pare, la mare o tutor o els germans amb grau igual o 
superior al 33 % ..............................................................................................10 punts. 
 

 
 
   
 
 

1. Condició legal de família nombrosa o monoparental .......................................15 punts. 

 

2. Malaltia crònica de l’alumnat, que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 
inclús els celíacs...............................................................................................10 punts. 

 

3. Pel fet que el pare, mare, tutor i germans escolaritzats al mateix centre 
..........................................................................................................................5 punts. 

 

NOTA: L’Ajuntament de La Riera de Gaià es reserva l’establiment de criteris complementaris a 
aplicar en cas d’empat. 

 

 

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT I BAREM A APLICAR 

CRITERIS COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT I BAREM A APLICAR 
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L’AJUNTAMENT FARÀ PÚBLICARA  AL TAULER D’ANUNCIS LA RELACIÓ DE SOL.LICITUDS 
BAREMADES D’ACORD AMB EL CALENDARI PREVIST PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE LA RIERA DE 
GAIÀ 

 

-Quota d'inscripció : 75 € a l'any. Aquesta quantitat es liquidarà en el moment de formalitzar 

la preinscripció. Exclusivament es podrà sol·licitar la devolució d’aquesta quota, un cop 

finalitzat el termini de matriculació, en el supòsit de no admissió de l’infant preinscrit. 

Número de compte per realitzar l’ingrés : ES67 0182 5634 16 0200013345 

 

-Quotes  servei  d’horari bàsic lectiu:  213 € al mes. Comprèn la prestació del servei  de les  

8:30 hores a les 12:30 hores i de les 15:00 hores a les 17:30 hores, des del mes de SETEMBRE al 

mes de JULIOL ambdós inclosos. El càlcul de la quota està prorratejada  en  11  mesos.  

 
-S’estableix un d’ajut de 19 € que es descomptarà  de la quota bàsica que hagin de satisfer els 
beneficiaris, segons la tarifa aprovada per al curs escolar 2021/2022, entenent que l’import 
de l’ajut s’aplicarà mensualment entre els beneficiaris de la subvenció  des del  mes de 
setembre de 2021 al mes de juliol de 2022, prèvia comprovació per part de l’Ajuntament de la 
Riera de Gaià que no hi ha cap deute i que tota la unitat familiar consta empadronada al 
municipi. 

 
Les tarifes del servei de menjador i acollida es gestionen directament per l’empresa que 
presti el servei . 
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INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PELS PARES I MARES 
 
D'acord amb l'article 25 del  Reglament del servei  de la Llar d'Infants municipal, la Llar 
d'Infants funcionarà durant 11 mesos, de setembre a juliol inclòs, romanent tancat durant el 
mes d'agost. 
 
D'acord  amb l'article 55 del Reglament del servei  de la Llar d'Infants municipal : 
 

 Els pares o el tutor de l’infant haurà de satisfer la quota del servei de la llar d’infants 
mensualment, mentre estigui inscrit al centre. Els rebuts es posaran al cobrament de l’1 al 5 de 
cada mes i inclouran els serveis contractats per aquell mes i els extres que s’hagin produït 
durant el mes anterior. 

 

 La manca de pagament de dos rebuts consecutius comportarà, previ requeriment formal 
de pagament,  la baixa definitiva de l’alumne de la Llar d’Infants Municipal   “Les Monges” de La 
Riera de Gaià.  

 

 L’absència de l’alumne al centre durant algun període continuat  no l’eximeix del 
pagament íntegre de l’import corresponent a la quota bàsica del mes. La única excepció  que 
s’aplicarà  a aquesta regla general, serà en el  supòsit que  es justifiqui medicament l’absència. 
En aquest cas es  reservarà la plaça amb el pagament de la quota bàsica reduïda  al 50%.  

 

 El pagament de les quotes es farà mitjançant domiciliació bancària. En el cas que es 
dugui a terme per part de l’entitat bancària la devolució d’algun rebut, l’Ajuntament podrà 
repercutir en l’obligat tributari el pagament de la part corresponent a la comissió per la 
devolució que correspongui.  

 

 La baixa temporal de l’alumne sense el pagament de la quota bàsica no comporta el dret 
a la reserva de la seva  plaça. En aquests casos  l’alumne podrà reincorporar-se en el mateix 
curs,  sense la necessitat d’abonar novament la quota d’inscripció,  només en el supòsit que hi 
hagi  vacant alguna plaça  en el centre.  

 

 La baixa voluntària al mes de juliol suposa la pèrdua de la reserva de plaça pel curs 
següent.   
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