REGIDORIA D’EDUCACIÓ

AJUTS INDIVIDUALS PER ESCOLARITZAR INFANTS DE 0 A 3 ANYS

Normativa d’ajuts individuals per als infants escolaritzats a les llars
d’infants, curs 2014-2015
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d’Alcaldia
42/2011, de 23 de juny, i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la normativa de
l’Ajuntament de Solsona sobre ajuts individualitzats per als infants escolaritzats a les llars
d’infants, curs 2014-2015, que és la que es transcriu tot seguit:
“Normativa d’ajuts individuals per a infants escolaritzats en llars d’infants, curs 2014-2015
1. Objectiu
Que tot infant major de 4 mesos que vulgui optar a una plaça de llar d’infants pugui
sol·licitar ajut econòmic d’acord amb les bonificacions establertes segons quina sigui la
seva situació econòmica.
2. Condicions dels beneficiaris
− Tenir 4 mesos en el moment de l’escolarització.
− Viure a Solsona i estar-hi empadronat amb una antiguitat de 3 mesos
(l’empadronament es pot desestimar en segons quines circumstàncies).
− Haver sol·licitat i tenir plaça en una llar d’infants sense afany de lucre.
3. Valoració de la unitat familiar i de la renda econòmica
3.1. Membres computables: Es consideraran membres computables els següents
− Pare i mare o persona encarregada de la guarda i protecció de l’Infant
− El sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el
domicili a 31 de desembre de 2013 i els majors que tinguin alguna discapacitat
física, psíquica o sensorial.
− Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili.
− En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre
computable el cònjuge que no conviu amb el sol·licitant de l’ajuda.
− Es considerarà membre computable i sustentador principal, la nova parella o
persona vinculada amb relació estable de convivència, així com els fills, si
s’escau.
3.2. Renda familiar disponible. La renda familiar disponible s’obtindrà per la suma de les
rendes de cadascun dels membres computables de la família que tinguin ingressos
de qualsevol naturalesa calculades conforme la normativa reguladora de l’IRPF.
En tots cas s’exclouran els saldos negatius de qualsevol naturalesa i es tindran en
compte els ingressos exempts de declarar a l’IRPF (invalideses absolutes, pensions
d’aliments per a fills, etc.)
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Si es presenta declaració de renda:
− Se sumarà els ingressos integres del rendiment del treball dels quals es deduirà
la seguretat social.
− Se sumarà els rendiments integres del capital mobiliari.
− Se sumarà el rendiment nets positius de les activitats econòmiques de les quals si
haurà de sumar les amortitzacions (els rendiments negatius es comptabilitzaran
com a 0).
− Se sumarà els rendiments integres del capital immobiliari.
− Se sumarà el rendiments integres positius dels guanys patrimonials.
− En tots els casos es deduirà l’autoliquidació.
Si no presenten declaració de renda :
− Dels ingressos bruts es deduiran les quotes a la seguretat social i les retencions
de l’IRPF.
El total d’ingressos es dividirà pel nombre total de membres de la unitat familiar per
determinar-ne la base de càlcul anual. En el cas de famílies monoparentals els
ingressos es dividiran per un membre més.
3.3. Llindars de patrimoni i activitats econòmiques. Es denegarà la sol·licitud d’ajuda
quan el patrimoni del conjunt de membres computables de la família superi els
llindars que s’indiquen a continuació:
− Llindars de patrimoni
- Finques urbanes. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que
pertanyin a la unitat familiar, exclosa la vivenda habitual, no podrà superar
42.900 €.
- Finques rústiques. La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques de
la unitat familiar no podrà superar 13.130 € per cada membre computable de la
unitat familiar.
- Capital mobiliari/guanys i pèrdues patrimonials. La suma dels rendiments nets
reduïts del capital mobiliari més el saldo net de guanys i pèrdues patrimonials
de la unitat familiar no podrà superar 1.700 €.
- Varis elements patrimonials. Quan siguin varis els elements patrimonials, es
calcularà el percentatge del valor de cada element patrimonial respecte al
llindar corresponent. Es denegarà la beca quan la suma dels percentatges als
que ens hem referit (finques urbanes, rústiques i capital mobiliari) superi cent.
- Es deduiran el 50% d’aquest valors patrimonials quan pertanyin a qualsevol
membre computable de la família, exclosos pare, mare o tutors.
− Activitats econòmiques
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- Es denegarà la beca qual algun dels membres computables de la família sigui
titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació, l’any 2013
superior a 155.500 €.
4. Interval d’accés a les bonificacions
Un cop calculada la renda familiar anual, s’aplicaran els criteris d’avaluació següents:
a. Els ingressos de la unitat familiar es valoren d’acord amb l’IRSC ponderat (annex 1).
Cal tenir un mínim de puntuació en aquest apartat per tenir dret als ajuts.
3 punts
− menys d’1 vegada l’IRSC
− entre 1 i 1,5 vegades l’IRSC
2 punts
− entre 1,5 i 2 vegades l’IRSC
1 punt.
b. Situació socio familiar
− família nombrosa
− família monoparental
− infant en acolliment
− certificat de disminució (65%)

1 punt
1 punt
1 punt
1 punt.

c. Situació de risc social (els serveis socials puntuen aquesta situació amb un màxim
de 3 punts).
Quantia dels ajuts
− fins a 1,5 vegades l’IRSC
− entre 1,5 i 2 vegades l’IRSC

50% bonificació
25% bonificació

50% aportació familiar
75% aportació familiar.

Les ajudes s’abonaran d’acord amb la dotació pressupostària que es destini per aquest
concepte fins esgotament d’aquesta. En cas d’haver-hi més sol·licituds que dotació
pressupostària s’aniran concedint per ordre de puntuació.
5. Procediment per sol·licitar l’ajut
Els serveis socials municipals facilitaran els impresos de la sol·licitud d’ajut econòmic
(annex 1) i la relació de la documentació que es necessita.
La família haurà de portar la sol·licitud als serveis socials municipals acompanyada de la
documentació següent:
− DNI dels membres computables de la família majors de 16 anys que convisquin al
domicili familiar.
− Llibre de família i, si escau, carnet de família nombrosa.
− Declaració de renda de l’últim exercici.
− Si no es fa declaració de renda caldrà presentar certificats dels ingressos obtinguts
per qualsevol concepte (treball, atur, pensions, interessos bancaris) a més a més
d’una vida laboral (TGSS) de tots els membres en edat laboral de la família.
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− Certificat d’ingressos dels conceptes que no sigui obligació introduir-los a les
declaracions de renda (pensions per incapacitat permanent absoluta o gran
invalidesa, pensions d’aliments, etc.).
− Certificat de disminució.
− Documentació per justificar situacions especials (malaltia, accidents, etc.).
− Autorització de l’interessat per a què l’Ajuntament de Solsona pugui obtenir dades
tributàries a l’Agència Tributària en relació al nivell de renda de l’exercici que
correspongui
− Acceptació de que els serveis socials es coordinin amb els serveis que consideri
convenients per garantir l’atenció adequada de l’infant.
Un cop signat l’imprès per un dels pares o tutors de l’Infant i presentada tota la
sol·licitud, els serveis socials presentaran la sol·licitud a la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Solsona per la seva aprovació o denegació
La resolució tant si és favorable com no serà comunicada als pares i si és estimada
positivament també es comunicarà al centre on va l’Infant mitjançant circular.
En qualsevol moment es podrà requerir al sol·licitant aclaracions sobre la documentació
presentada i es podrà valorar de nou la sol·licitud sempre que es consideri necessari. En
cas de donar-se de baixa del padró l’ajut de llar d’infants quedarà anul·lat.
6. Termini per sol·licitar l’ajut
Es podrà sol·licitar bonificacions sobre les quotes a les llar d’infants que estableix
aquesta normativa fins el 18 de desembre de 2014. L’efecte de l’ajut serà des del mes
d’inici d’escolarització del nen/a.
7. Circumstàncies especials
− Les famílies que tinguin membres empadronats a diferents municipis i no sigui degut
a una separació o divorci se’ls valorarà els ingressos d’ambdós progenitors
independentment d’on estiguin empadronats
− Tot i haver-se aprovat l’ajut si en el seguiment de l’infant al centre es veu que la família
utilitza els serveis de canguratge o menjador sense motius justificats, es podrà
modificar o denegar l’ajut.
− Si durant el curs hi ha algun canvi en la composició familiar es pot sol·licitar la revisió
de la sol·licitud. Excepcionalment (viduïtats i separacions, etc.) es podran valorar els
ingressos actuals. En casos excepcionals, segons valoració dels Serveis Socials
Bàsics,es podrà valorar ajuts superiors al 50%.
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− Les sol·licituds podran ser valorades de nou i es podrà modificar el percentatge de
bonificació en cas que el Departament d’Educació convoqui per aquest curs algun
tipus de subvencions o beques per aquest mateix concepte.
− Aquesta sol·licitud sols serà acceptada si no es disposa de cap ajut per aquest mateix
concepte.
Annex 1
Per calcular l’IRSC, ingressos familiars per coeficient
(IRSC indicador de renda de suficiència de Catalunya)
− una persona sola ........................................................1,00
− unitat de convivència de 2 membres .........................0,93
− unitat de convivència de 3 membres .........................0,83
− unitat de convivència de 4 membres .........................0,77
− unitat de convivència de 5 o més membres ..............0,70.

