Convocatòria d’ajuts per infants de 0-3 anys escolaritzats a les escoles bressol
municipals per al curs 2018-2019 i que es trobin amb necessitats
socioeconòmiques desfavorides.

a) Objecte de la subvenció
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a per a l'escolarització
a les escoles bressol municipals durant el curs 2018-19 de nens i nenes de 0 a 3 anys
que es trobin en situacions socieconòmiques desfavorides.
b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les següents persones o col·lectius:
•

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, els nens i les nenes empadronats al
municipi com a mínim sis mesos abans de la publicació d’aquestes bases i
matriculats en una escola bressol de titularitat municipal de Palafrugell en el
moment de presentar la sol·licitud, que es trobin en una situació
socioeconòmica desfavorida, i que els pares i/o tutors legals dels quals estiguin
al corrent del compliment de les obligacions tributàries referents a aquest
ajuntament.

c) Quantia de les subvencions
En conseqüència, l’import de la subvenció serà, com a màxim de 945,60 euros per
sol·licitud que compleixi els requisits d’admissió. En cas que el nombre de sol·licituds
sigui superior a la previsió de despesa de l’apartat següent, l’òrgan resolutori podrà
optar entre prorratejar l’import total a parts iguals entre tots els sol·licitants o bé
assignar l’import establert a les sol·licituds per ordre cronològic fins esgotar el límit
establert.
d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 34.3200.48100, fins a un límit de 15.000 euros.
e) Criteris de valoració
Els criteris de valoració seran els següents:
La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut a l'ajuntament, corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que
s'estableixen a continuació :
El llindar de renda en funció de l’índex que marca la Generalitat de Catalunya per a les
prestacions. És l’IRSC i, per a l’any 2018, és: 7.967,73 €/any.

Membres Unitat Familiar

Ingressos anuals

Ingressos mensuals

Famílies de 2 membres

17.076,00 €

1.423,00€

Famílies de 3 membres

22.536,00 €

1.878,00€

Famílies de 4 membres

25.956,00 €

2.163,00€

Famílies de 5 membres

29.376,00 €

2.448,00€

Famílies de 6 membres

32.784,00 €

2.732,00€

Famílies de 7 membres

36.204,00 €

3.017,00€

Famílies de 8 membres

39.612,00 €

3.301,00€

- El límit per a famílies de dos membres, 2’5 vegades IRSC, sumant-se 0’8 vegades
l’IRSC per al tercer membre i, a partir del 4t. Membre, el 0’5 vegades IRSC.
Es consideraran membres de la família totes les persones que constin empadronades
en el mateix domicili.
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres de la
unitat de convivència computables de conformitat amb la normativa reguladora de
l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un import net de la
xifra de negocis superior a 155.500,00 euros.
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l’ajut siguin propietaris de
dos o més béns immobles destinats a habitatge.
Es denegarà l’ajut sol·licitat si s’acrediten saldos mitjos bancaris de l’any 2017
superiors a 10.000 €.
Les famílies que sol·licitin l’ajut no poden percebre finançament d’altres departaments
o organismes de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques pel
mateix concepte.
L’Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la
convocatòria de concurs públic, sempre que no superin els llindars màxims establerts
en els punts anteriors, d’acord amb els següents criteris:
Capacitat econòmica del nucli familiar :
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 60 punts. La baremació s’establirà
d’acord amb el següent:
- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 60 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula
establint la proporció següent: 60 * (renda límit - renda familiar) / renda límit.
Renda límit = 1,5 *IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF -1))
(MUF) Membres de la unitat familiar
Dades familiars
Per família nombrosa: 2 punts
Per germà o germana en el centre: 2 punts
Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora, germà o germana: 4 punts.
Per família monoparental: 3 punts.
Per infant en acolliment: 1 punt.
Per infant tutelat: 3 punts

Per infant atès per EAIA: 3 punts
f) Despeses subvencionables
La mensualitat dels nens i nenes matriculats a les escoles bressol municipals del curs
2018-2019.
g) Termini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de la sol·licitud acaba el 15 d'octubre de 2018.
h) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
A més dels documents establerts a l’article 5 de les bases generals, caldrà presentar
els següents:
Per al barem econòmic:
a) Fotocòpia de la declaració de la renda de l’IRPF de l’any 2017 de tots els
membres de la unitat de convivència. En cas que no es disposi o no s’hagi presentat la
declaració de l’IRPF caldrà aportar autorització de totes les persones que figuren en el
certificat de convivència perquè l’ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la informació
tributària que consta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
b) En cas d’activitats econòmiques fotocòpia de la declaració resum de l’IVA
corresponent a l’any 2017.
c) Acreditació del saldos mitjos bancaris del darrer trimestre i saldo a 31 de desembre
de 2017 de tots els comptes.
Per al barem social:
e) Família nombrosa. Caldrà presentar títol de família nombrosa.
f) Germans o germanes escolaritzats en el centre escolar 0-3 anys. Cal presentar
fotocòpia del full de matrícula.
g) Infant, pare, mare, tutor, tutora o germans amb discapacitat reconeguda. Cal
presentar el certificat de disminució expedit per l’òrgan competent.
h) Família monoparental (a aquests efectes, s’entén per família monoparental la
formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell o
aquella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva). Cal presentar el carnet de
família monoparental o document legal equivalent.
i) Quan es tracti d'infants en acolliment. Cal presentar la Resolució emesa per la
Generalitat de Catalunya referent a l’acolliment.
j) Infants tutelats per l’Administració. Cal presentar la Resolució emesa per la
Generalitat referent a la tutela.
k) Infants derivats a l’EAIA. Cal presentar informe emès per l’Àrea de Benestar
Social.
i) Termini màxim de justificació
El termini de justificació de la subvenció acaba el 15 d'octubre de 2018.
j) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Àrea d'Educació.

