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BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS  PER  

NENS/NENES QUE ASSISTEIXEN A UNA ESCOLA BRESSOL A RIPOLL

curs 2019-2020.

Capítol I. Prestació, objecte i vigència

Article 1.- Antecedents.-

Els ajuts que fixen aquestes bases  s’emmarquen dins l’àmbit de mesures

per a la conciliació de la vida laboral i familiar que des de diverses

administracions públiques, entitats i empreses privades s’han anat

implantant en els últims anys.

Així la legislació vigent ha anat incorporant mesures per afavorir

l’assistència als nadons dins l’àmbit familiar o bé a persones grans o amb

disminució, mitjançant permisos retribuïts, reducció de la jornada laboral i

altres. També des de l’Administració tan autonòmica com estatal s’han

previst ajuts econòmics per a les famílies amb infants menors de 3 anys o

deduccions fiscals, entre altres mesures.

En aquest marc des de l’Ajuntament de Ripoll es preveu participar-hi amb

l’establiment d’un ajut a la escolarització dels menors de 0-3 anys. Dit ajut

serà  per tots els nens i nenes empadronats a Ripoll que assisteixin a una

llar d’infants del municipi i compleixin els requisits compresos en aquestes

bases.

Article 2.- L’objectiu d’aquestes bases es regular la concessió d’ajuts

individuals per assistència a una llar d’infants de Ripoll als infants ripollesos

de 0-3 anys.  
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Article 3.- L’import de l’ajut serà de 250,- euros per al curs 2019-2020

Article 4.- Aquesta normativa regirà durant tot el curs 2019-2020. Així mateix

no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no

es pot al·legar com a precedent.

Capítol II Sol·licitants: requisits i condicions

Article 5.- Es podran acollir a aquests tots els alumnes de llar d’infants que

acompleixin els següent requisits:

*Estar matriculats  en un centre de la vila

*Tenir una despesa anual pel concepte d’assistència a la llar d’infants

superior a l’import de l’ajut (sense tenir en compte les despeses de

menjador, transport o altres)

*Estar empadronats al municipi de Ripoll amb una antiguitat d’almenys 6

mesos. En aquest sentit s’entén que l’empadronament fa referència a totes

les persones que conformen la unitat familiar bàsica, es a dir l’infant i els

seus pare/mare/germans i/o tutor/a, i germans/nes.

*No superar els llindars de renda referida a l’any 2019 següents:

Família de 2 membres: 17.377,--

             de 3 membres: 22.820,-€

             de 4 membres: 27.069,-€

             de 5 membres: 30.717,-€

             de 6 membres: 34.241,-€

             de 7 membres: 37.576,-€

             de 8 membres: 40.882,-€
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A partir del 8è membre s’afegeixen 3.150,-€ per cada nou membre

computable

Article 6è.- Càlcul de la Renda familiar

A efectes de la beca es calcula  de la renda familiar per agregació de les

rendes corresponents al 2019 de cadascun dels membres computables de la

família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa d’acord amb la

normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

6.1 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat

declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques se suma la

base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els

saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a

l’exercici anterior i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari

que constitueixen la renda d’estalvi corresponents a anys anteriors.  

D’aquest resultant es resta la quota resultant de l’autoliquidació.

6.2 Per determinar la renda dels membres computables que no hagin

presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques se

segueix el procediment descrit en l’apartat 6.1 i al resultat obtingut es resten

els pagaments efectuats a compte.

Article 7è.- Membres computables

Per calcular la renda familiar es tindran en compte el pare i la mare i/o

tutor/a;  els /les germans/nes solters/es de menys de 25 anys i els

ascendents dels pares; en tots els casos sempre i quan convisquin al

domicili familiar del menor el 31.12.2019
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En cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre

computable aquell que no convisqui amb el menor. No obstant això té la

consideració de membre computable la nova persona o cònjuge o unida per

relació anàloga, que convisqui amb el menor.

Capítol III Sol·licituds

Article 8è.- Les sol·licituds es faran amb un impresos homologats que es

podran recollir, i entregar degudament omplerts, a l’Ajuntament de la Vila o

bé en les llars d’infants del municipi i anirà a càrrec del pare/mare o tutor/a

de l’infant.

Article 9è.- Tots els interessats/des que vulguin fer aquesta sol·licitud han

d’adjuntar a l’imprès de sol·licitud, la següent documentació:

1.Certificat d’empadronament i convivència expedit per l’Ajuntament en el

qual constin les persones que conviuen en el domicili de l’alumne, el

parentiu i l’edat.

2.Justificant de la matricula en una llar d’infant del municipi, amb indicació

del cost mensual que li suposa a l’alumne l’assistència a la Llar d’infant

3.Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant

4.Fotocopia llibre de família

5. Còpia de rebut de l’IBI o del contracte de lloguer adjuntant l’últim rebut

del lloguer de la vivenda habitual.

6.Documentació econòmica:

6.1Declaració de renda de l’exercici del 2019 de tots els membres de la

unitat familiar que l’hagin feta

6.2En el cas de no haver realitzat la Declaració de Renda del 2019 cal

presentar justificació dels ingressos percebuts per part de tots els membres
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de la unitat familiar durant l’any 2019 (rendes del treball, pensions i altres

ajuts, rendiments capital  mobiliari o immobiliari,...) o certificació de la

Delegació d’Hisenda al respecte.

Article 10è.- Les sol·licituds juntament amb la documentació demanada s’ha

de presentar a l’Ajuntament abans del dia 14 de juny del 2020.

Article 11è.- En cas que les sol·licituds fossin incorrectes o incompletes

l’Ajuntament de Ripoll reclamarà el complement o la rectificació

necessàries. Si l’error o mancança no fos esmenat per l’interessat en el

termini de 10 dies hàbils s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.

Capítol IV Concessió

Article12è.- Un cop presentades les sol·licituds i finalitzat el termini fixat en

l’art. 10è) l’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts mitjançant acord de

la junta de govern local que s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i

es comunicarà a tots els interessats

Capítol V Justificació i cobrament

Art. 13è- Un cop concedit l’ajut,  el pagament del mateix es tramitarà en un

sol pagament.

Prèviament a l’abonament de l’ajut, les Llars d’infants si s’escau hauran de

presentar un certificat on constin els pagaments realitzats pels infants

objecte de l’ajut.
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En el cas que alguna família no hagi abonat les quotes corresponents a la

Llar d’infants, no es procedirà al pagament de la subvenció fins que no

s’hagin cancel.lat els deutes amb el centre.

Art. 14è.- Un cop concedits els ajuts per l’òrgan competent, les ulteriors

resolucions pendents a la tramitació dels expedients (revocacions,

reduccions, acceptacions de renúncies..) aniran a càrrec de la Junta de

Govern local.

Art. 15è.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquesta norma

donarà lloc a la revocació de l’ajut concedit.

Art. 16è.- La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció

pressuposa automàticament el coneixement i acceptació d’aquestes normes

Art. 17è.- La comprovació de falsedat en alguna de les dades o documents

aportats seran causa de retirada immediata de l’ajut.

Ripoll, març 2020  

Diligència:

Per a fer constar que aquesta convocatòria

fou aprovada per la Junta de govern del dia

14 d’abril del 2020.
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