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BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A
FAMÍLIES AMB INFANTS ESCOLARITZATS A LES LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS DE LA SEU D’URGELL.
1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquestes subvencions és facilitar l’escolarització dels nens i nenes en
les llars d’infants de titularitat municipal de la Seu d’Urgell durant el curs escolar i els
casalets de vacances.
1.2. Les subvencions que s'atorguin es destinaran íntegrament a reduir la quota
d’escolarització a càrrec de les famílies durant el curs corresponent.
1.3. La convocatòria s’iniciarà i finalitzarà amb el període de matrícula.
1.4. Per les matrícules fora de termini, la sol·licitud de subvenció es formalitzarà
conjuntament amb la matrícula.
2. Disposicions generals
El marc jurídic que regula aquestes subvencions és:
-

Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
R.D.L. 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Llei orgànica 15 1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal
Bases d’execució del pressupost.
Les ordenances municipals de l’Ajuntament.
Aquestes bases.

3. Conceptes subvencionables.
3.1. Les subvencions estan destinades a cobrir part de les despeses de les quotes
mensuals de la llar d’infants en horari normal i extraescolar i les quotes del casalet de
vacances en horari normal i extraescolar.
3.2. Aquestes subvencions no cobriran les despeses de menjador, llibres, material,
quotes de l’AMPA ni qualsevol altre despesa.
4. Beneficiaris.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les famílies dels infants que estiguin
escolaritzats a la Llar d’Infants municipal La Grandalla i la Llar d’infants municipal Els
Minairons.
5. Línies de subvenció.
Aquestes bases regulen dues línies de subvenció:
a) La subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya, que s’aplicarà a totes les
famílies amb infants matriculats a les llars d’infants municipals.
b) La subvenció que atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a les famílies
empadronades al municipi amb infants matriculats a les llars d’infants
municipals.
6. Quantia de les subvencions.
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6.1. L'import de la subvenció previst a la base 5.a) serà el de la subvenció que la
Generalitat atorgui a l'Ajuntament per cada exercici. La quantia de la subvenció serà
igual per a tots els infants.
6.2. La subvenció de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al 2102 ve determinada en el
pressupost municipal per a aquest exercici a les partides 32105.48043 i 32106.48043
per un import de 41.797 € cadascuna.
6.3. Per a altres exercicis l'import i la partida seran els que constin al pressupost
municipal de cada any.
6.4. Pel curs 2012-2013 la situació d’empadronament es tindrà en compte fins l’últim
dia de la matrícula a les llars d’infants municipals.
6.5. Per la valoració de la renda de la unitat familiar es prendrà com a referència
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per l’any d’inici del curs. El
càlcul es farà dividint els ingressos de la unitat familiar pel número legal de membres
que la componen. El còmput dels fills es farà en proporció al número de rentes
imputades, excepte en cas que un dels membres de la unitat familiar no obtingui
rendes o en casos de famílies monoparentals que computaran al 100%. Als efectes
d'aclarir al sistema d'imputació de les rendes i d'import de l'ajut s'adjunta com annex un
detall amb els supòsits principals.
6.6. Els imports de les subvencions mensuals complerts per al servei normal són els
següents:

0

113,85

3. Tota la
unitat
familiar
empadronada a la
Seu
151,79

0

121,67

162,22

0

139,05

185,39

0

179,89

208,57

0
0

199,88
215,87

231,74
250,28

1.Familia
no
empadronada a la
Seu
Trams renda familiar: (*)
Tram ingressos superiors als 39.836,65 €
Tram ingressos entre 39.836,65 € i
31.869,32 €
Tram ingressos entre 31.869,32 € i
23.901,99 €
Tram ingressos entre 23.901,99 € i
15.934,66 €
Tram ingressos entre 15.934,66 € i
7.967,33 €
Tram ingressos entre inferiors a 7.967,33 €

2. Alumne i
Pare o mare
empadronats a la
Seu

6.7. Els imports de les subvencions mensuals complerts per al servei extraescolar són
els següents:
1. Familia
no
empadronada a la
Seu
Trams renda familiar: (*)
Tram ingressos superiors als 39.836,65 €
Tram ingressos entre 39.836,65 € i

0
0

2. Alumne i
Pare o mare
empadronats a la
Seu
0,00
2,69

3. Tota la
unitat
familiar
empadronada a la
Seu
0,00
3,37
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0

5,38

6,73

0

8,08

10,10

0
0

10,77
14,00

13,46
17,50

En el cas que l'Ajuntament acordi aplicar les quotes fraccionades per matí i tarda, les
subvencions s’imputaran de manera proporcional a cada fracció.
7. Documentació a presentar
7.1. Les famílies que es vulguin acollir a les subvencions municipals regulades en
aquestes bases hauran d’aportar la següent documentació obligatòria:
a. Instància de sol·licitud segons el model normalitzat.
b. Fotocòpia compulsada del DNI, o altres documents d’identitat, de la persona
sol·licitant i dels membres computables de la família majors de 16 anys que
convisquin al domicili familiar.
c. Fotocòpia compulsada del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
La condició de monoparentalitat s’acreditarà mitjançant document legalment
expedit.
d. Certificat de convivència. (Pels empadronats a la Seu d’Urgell faran la comprovació
els Serveis Municipals.
e. 1.Per justificar els ingressos econòmics caldrà aportar fotocòpia compulsada de
totes les pagines de la declaració RENDA corresponent a l’exercici anterior al
d'inici del curs.
2.En cas de no haver de fer-la s’ha de d'aportar a l'Ajuntament el certificat
d’imputacions de l’exercici del 2011 expedit per a l’Administració d’Hisenda i
l’informe de vida laboral actualitzat expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
3.En el cas de ser perceptors d’alguna pensió no contributiva caldrà aportar també
un certificat d’aquests ingressos del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
4.Si són treballadors a l’estranger caldrà una fotocòpia compulsada del document
homòleg del país on declaren. En el cas que no existís aquest document, han de
presentar un certificat de l’empresa on treballa i declaració responsable d’altres
ingressos. En el cas dels treballadors a Andorra hauran de presentar també el
certificat dels punts de la CASS o certificat de que no treballa a Andorra.
5 Si s’és demandant d’ocupació s’haurà d’aportar un certificat del SOC de ser
demandant d’ocupació i el certificat de perceptor de prestacions.
f. En cas de separació o divorci s’ha de portar una fotocòpia compulsada del conveni
de separació i de la sentència judicial.
7.2. No s’haurà de lliurar la documentació que ja s’hagi lliurat al formalitzar la
preinscripció i la matrícula a les llars d’infants.
7.3. El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació exigida,
una autorització per a que l’Ajuntament obtingui de forma electrònica les dades
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requerides en el curs d’aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà
acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la presentació
d’una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l’ens emissor
d’aquestes. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar la documentació
justificativa dels punts e.1, e.2 i e.5.
7.4. Si algú no presenta els documents citats ni l'autorització a l'Ajuntament per a
consultar telemàticament els que dels punts e.1, e.2 i e.5 no podrà obtenir la
subvenció.
7.5. D’acord amb Llei Orgànica 15/1999 les dades d’ingressos personals i familiars que
s’adjuntin a les sol·licituds de subvenció no seran cedides a tercers, ni seran utilitzades
per l’Ajuntament per a finalitats que no siguin les relacionades amb l’aplicació de la
subvenció demanada.
8. Proposta de resolució.
8.1. Es crea una comissió tècnica formada per la intervenció, la secretaria, i el servei
d’Ensenyament de l’Ajuntament, que farà una proposta d’atorgament de les
subvencions.
8.2. La comissió tècnica també proposarà la resolució dels casos no previstos en
aquestes bases o dels dubtes que generin la seva interpretació
9. Resolució.
9.1. L’atorgament inicial de la subvenció el farà la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament a proposta de la comissió tècnica.
9.2. En cas que la situació de la família a efectes d’empadronament variï al llarg del
curs escolar s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per tal d’actualitzar l’import de la
subvenció en el termini d’una setmana. El cobrament o l’abonament de la diferència es
farà amb caràcter retroactiu des de la data en què es produeixi el canvi de situació.
Aquesta comprovació també la pot fer d’ofici l’Ajuntament quan ho estimi oportú.
10. Pagament de les subvencions.
10.1. El pagament de les subvencions s’aplicarà directament sobre el rebut de la quota
mensual del servei de la llar d’infants municipal i sobre el rebut de la quota quinzenal
dels casalets de vacances.
10.2. Amb aquesta finalitat, el servei de recaptació farà les adaptacions necessàries
perquè quedin reflectides en el rebut corresponent.
10.3. Les subvencions s’atorgaran per tot el curs escolar en mensualitats senceres i
per quinzenes durant el Casalet de Vacances al juliol i agost.
11. Pèrdua de la subvenció.
11.1. La subvenció es perdrà per les causes següents:
a. Si l’infant beneficiari de la subvenció és baixa de la llar d’infants perdrà la subvenció
econòmica corresponent. En aquests cas, no caldrà un acte formal de l'Ajuntament
declarant aquest pèrdua.
b. Per la no comunicació del canvi de la situació d’empadronament que impliqui la
reducció de la subvenció o la seva pèrdua.
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c. Per falsedat en la documentació presentada implicarà la pèrdua de la subvenció.
11.2. La pèrdua en els casos de les bases 11.1, b) i c) comportarà la devolució de les
quantitats que no corresponguin.
12. Fiscalització de les subvencions
12.1. La intervenció municipal fiscalitzarà, com a mínim, el 10% de les subvencions
atorgades.
12.2. El criteri per a determinar-les serà el següent:
- La primera serà la que el número d’ordre, ordenades segons número de registre
d’entrada, coincideixi amb l’última xifra de l’any de matrícula.
- Si hi ha pre-inscripció, les matrícules seguiran el mateix ordre de pre-inscripció.
DILIGÈNCIA: Aquestes bases les va aprovar definitivament el Ple en sessió de 14 de
maig de 2012.
La Seu d’Urgell, 15 de maig de 2012.
El secretari

Ramon Miñambres Rebés.
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ANNEX. CÀLCUL DE LES IMPUTACIONS DE RENDES I D'ATRIBUCIÓ D'AJUTS
- Es fan els càlculs sobre els supòsits més freqüents, que són d'1 o 2 fills.
- Per al cas que hi hagi més fills, s'aplicaran els mateixos criteris segons el nombre de
fills.
- La columna que s'indica es refereix a la dels quadres dels articles 6.6 i 6.7.
- S'entén que es presenten a l'Ajuntament els documents sobre la renda si es lliura
còpia o s'autoritza a l'Ajuntament a consultar-los per via telemàtica.
A. Els dos pares viuen a La Seu d'Urgell.
A.1 Els dos pares conviuen al mateix domicili i presenten a l'Ajuntament 2
declaracions de renda o certificat d'imputació de rendes.
Fills
1 fill
2 fills

Fórmula de càlcul de la renda
Renda total / 3 membres (2 pares i 1 fill)
Renda total / 4 membres (2 pares i 2 fills)

Ajut atribuït
Columna 3
Columna 3

A.2 Els dos pares conviuen al mateix domicili i presenten 1 declaració de renda i
l'altre no aporta certificat d'imputació de rendes.
No pot obtenir la subvenció (base 7.4)
A.3. Només 1 dels pares viu amb els alumnes, l'altre està empadronat a la Seu en
un altre domicili i presenten a l'Ajuntament 2 declaracions de renda o certificat
d'imputació de rendes.
Fills
1 fill
2 fills

Fórmula de càlcul de la renda
Renda total / 3 membres (2 pares i 1 fill)
Renda total / 4 membres (2 pares i 2 fills)

Ajut atribuït
Columna 3
Columna 3

A.4. Només 1 dels pares viu amb els alumnes, l'altre està empadronat a la Seu en
un altre domicili i presenten a l'Ajuntament 1 declaració de renda i l'altre no
aporta certificat d'imputació de rendes.
No pot obtenir la subvenció (base 7.4)
B. Només 1 dels pares viu a la Seu.
B.1. Presenten a l'Ajuntament 2 declaracions de renda o certificat d'imputació de
rendes.
Fills
1 fill
2 fills

Fórmula de càlcul de la renda
Renda total / 3 membres (2 pares i 1 fill)
Renda total / 4 membres (2 pares i 2 fills)

Ajut atribuït
Columna 2
Columna 2

B.2. Presenten a l'Ajuntament 1 declaració de renda i l'altre no aporta certificat
d'imputació de rendes.
No pot obtenir la subvenció (base 7.4)

